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RESUMO 

LUCHESI, L. B. Imagem do Enfermeiro segundo a visão de estudantes do ensino médio: 

desenvolvimento de Questionário Multidimensional. 2008. 301f. Tese (Doutorado) - 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 
 
O presente estudo teve como objetivo desenvolver um Questionário Multidimensional para 

Imagem Social do Enfermeiro (QMISE) a fim de estudar a imagem da profissão segundo a 

visão de estudantes do ensino médio. O questionário foi submetido a validação de conteúdo, 

validação aparente, análise semântica e foi aplicado em uma amostra de 269 estudantes dos 5 

sub-setores do município de Ribeirão Preto/SP. A taxa de alunos faltosos associada a taxa de 

alunos que recusaram-se a participar do estudo não permite que a amostra possa ser utilizada 

como inferência para a população. A amostra foi composta de 62,1% de mulheres, com uma 

média etária de 16,6 anos. A proporção de mulheres que almejam cursos universitários foi 

maior que a proporção de homens e o fator mais importante de escolha para as profissões foi 

salários altos, no entanto, percebe-se um desconhecimento geral sobre as carreiras desejadas. A 

maioria dos pais tem no máximo o primeiro grau completo e menos de 30% das mães estão fora 

do mercado de trabalho. A Enfermagem obteve um bom posicionamento (6ºlugar) no ranking 

de status social entre 15 profissões. Em relação à percepção salarial, a Enfermagem variou para 

a 8ª posição geral. As profissões de conotação social masculina obtiveram melhores posições 

tanto no ranking salarial como de status, se comparadas com as profissões de conotação social 

feminina. A maioria dos estudantes classificou positivamente contatos anteriores com o 

profissional de Enfermagem. Houve uma tendência a neutralidade em relação à aceitação de 

estereótipos de gênero para as carreiras, entretanto Engenharia, Psicologia e Nutrição 

receberam classificação dentro de estereótipos de gênero da maioria dos estudantes da 

amostra. Não foi detectada a presença dos estereótipos “enfermeira como símbolo sexual” 



nem do “enfermeiro afeminado”, contudo os estereótipos “Enfermagem como profissão 

feminina” e “submissão” foram encontrados. A maioria dos estudantes relatou desconhecer a 

diferença entre os profissionais da equipe de Enfermagem e houve uma confusão entre os 

papéis do Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem. Mais de 70% da amostra referiu não ter 

interesse na escolha da Enfermagem como carreira. A maioria dos estudantes manifesta a 

valorização do cuidado mostrando coerência com o bom posicionamento da Enfermagem no 

ranking de status social, entretanto o fator autonomia não obteve consenso entre os estudantes 

e a maioria classificou o médico como o coordenador do trabalho. As características 

integrantes do cuidado humanizado foram classificadas como importantes, porém com uma 

avaliação feminina, podendo sugerir uma interpretação de um “fazer menor”. O índice de 

desinteresse pela profissão não obteve diferenças entre homens e mulheres, o que pode sugerir 

uma futura crise também para o recrutamento feminino caso estes dados fossem confirmados 

na população. Considerando-se a atual crise de recrutamento e retenção de Enfermeiros 

enfrentada por países como Canadá e Estados Unidos da América parece emergencial o 

desenvolvimento de estratégias de esclarecimento dos estudantes a fim de atrair talentos para 

a Enfermagem em ambos os gêneros. 

 

Palavras chave: enfermagem; história da enfermagem; atitude; escolha da profissão; 

identidade de gênero; preconceito. 

 

 



ABSTRACT 

LUCHESI, L. B. Nurse’s Image according to high school students: development of 

Multidimensional Questionnaire. 2008. 301p. Doctoral Thesis - University of São Paulo at 

Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2008. 

 
This study aimed to develop a Multidimensional Questionnaire for Social Image of Nurse 

(QMISE) to study the profession image according to high school students. The Questionnaire 

was submitted to content validation, apparent validation and semantic analysis. It was also 

applied in a sample of 269 high school students from Ribeirao Preto / SP city, Brazil. The rate 

of students that wasn’t in class associated with the rate of students who refused to participate 

in the study does not allow the sample be an inference to the population. The sample was 

composed of 62.1% women, with an mean age of 16,6 years. The proportion women who 

desire faculty courses was higher than the proportion of men and high salaries was the most 

important factor for choose the career, however, there is lack of information about the desired 

careers. Most parents didn’t even begin the high school program and less than 30% of the 

mothers are unemployed or work at home. Most students said do not suffered influence of 

parent’s career but the parents give them advices about the professional future. Nursing got a 

good position (6 th place) in the ranking of social status among 15 different professions. But 

for the salaries perception Nursing varies to the 8th position. The professions with social 

suggestion as males profession obtained better ranking positions in both (status and salaries), 

if compared to the female’s. Most students evaluate positively previous contacts with the 

nursing professionals. There was a tendency to neutrality for acceptance careers gender 

stereotypes, however Engineering, Psychology and Nutrition received evaluation with gender 

stereotypes of the majority of students in the sample. It was not detected the presence of 

stereotypes "nurse as a sexual symbol" or the "effeminate nurse", however the stereotypes 

“nursing as a female profession” and “submission” was detected. Most students reported 



ignoring the difference between the professional team of Nursing and there was doubt 

between the roles of Nurse and Nurse Helper. Over 70% reported not having interest in choice 

nursing as a career. Most students expressed the value of care, however the autonomy factor 

received no consensus among students and the majority described doctors as the coordinator. 

Apparently there is a meaning of care as important, but a care whose autonomy is not yet 

consensus and coordinated by the medical team. Furthermore, the characteristics of 

humanized care were classified as important, but as women characteristics and it may suggest 

an interpretation of "less important". The rate of disinterest by the nursing career received no 

differences between men and women, which may suggest a future crisis also to recruit women 

if these data are confirmed in the population. Considering the current crisis in recruitment and 

retention of nurses and nursing students faced by countries such as Canada and the United 

States nowadays, seems emergently the development strategies for improve nursing image in 

order to attract talents for Nursing in both genders. 

 

Keywords: nursing, history of nursing, attitude; career choice; gender identity; prejudice. 

 

 



RESUMEN 

LUCHESI, L.B. Imagen del enfermero según la percepción de los alumnos de educación 

secundaria: desarrollo del Cuestionario Multidimensional. 2008. 301h. Tesis (Doctorado).  

- Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

El objetivo del estudio fue desarrollar un Cuestionario Multidimensional sobre la Imagen 

Social del Enfermero (CMISE) bajo la percepción de los estudiantes de educación secundaria. 

El cuestionario fue validado con relación a  su contenido, validación aparente y análisis 

semántico. Siendo aplicado en una muestra de 269 estudiantes de los 5 sub-sectores de la 

cuidad de Ribeirao Preto / SP, Brasil. La tasa de alumnos que faltaron asociado a la tasa de 

estudiantes que no desearon participar del estudio, no permitió que la muestra pueda ser 

generalizada a la población. La muestra estuvo compuesta por 62,1% mujeres, con una edad 

media de 16,6 años. El número de mujeres que les gustaría estudiar en la universidad fue 

superior al de varones. Uno de los factores más importantes para elegir la carrera fueron los 

altos sueldos. Sin embargo, se percibió que existe falta de información en general sobre la 

carrera deseada. La mayoría de los padres estudiaron como máximo primaria completa y 

menos del 30% de las madres están desempleadas. Gran parte de los estudiantes mencionaron 

que no fueron influenciados por la carrera de los padres, no obstante, ellos opinan sobre el 

futuro profesional de sus hijos. Enfermería tiene una buena posición (6 ª) en el ranking de 

estatus social entre las 15 diferentes profesiones. Sin embargo con relación a los sueldos, para  

el grupo femenino, Enfermería se ubicó en la 8ª posición. Aquellas profesiones consideradas 

masculinas al ser comparadas con las profesiones femeninas, obtuvieron mejores posiciones 

tanto para el caso del salario como estatus. La mayoría de los estudiantes consideraron como 

positivos contactos anteriores con la profesión de enfermería. Se encontró tendencia de 

neutralidad con respecto a la aceptación de estereotipos de género para las carreras. Para el 



caso de Ingeniería, Psicología y Nutrición fueron evaluadas como estereotipos de género. No 

fueron detectados estereotipos como “enfermera como símbolo sexual” ni como “enfermero 

afeminado”, pero los estereotipos “enfermería como carrera femenino” e “sumiso” fueron 

detectados. La gran mayoría de alumnos mencionó no saber la diferencia entre profesionales 

del equipo de Enfermería, existiendo confusión entre el rol del enfermero y auxiliar de 

enfermería. Más del 70% reportó no tener interés en elegir a Enfermería como una carrera. La 

mayoría de los estudiantes expresó el valor dado al cuidado, mostrando coherencia con la 

posición de enfermería, como estatus social, asimismo, el factor de la autonomía no fue de 

consenso entre los estudiantes y la mayoría consideró a los médicos como coordinadores del 

trabajo. Las características del cuidado humanizado fueron clasificadas como de importancia, 

así como por ser una evaluación femenina, lo que pude ser considerada como  “menos 

importantes”. El índice de desinterés por la profesión de enfermería no observó diferencias 

entre hombres y mujeres, lo que puede desencadenar una crisis futura en la contratación de 

mujeres, si estos datos se confirman en la población. Teniendo en cuenta la crisis actual para 

contratar y mantener enfermeros en países como Canadá y los Estados Unidos, es urgente la 

necesidad de desarrollar estrategias para informar a los estudiantes de ambos sexos, con el 

objetivo de atraer talentos para Enfermería. 

 

Palabras clave: enfermería, historia de la enfermería; actitud; selección de profesión; 

identidad de género; prejuicio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O período de 2006-2015 foi denominado como a Década de Recursos Humanos em 

Saúde durante a Reunião Regional dos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde em 

Toronto, Canadá, 2005. As principais resoluções focam a necessidade de promover ações para 

fortalecer os profissionais de saúde nas Américas, além de promover ações de atualização, 

promovendo acesso à serviços de saúde de qualidade até 2015 (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2005; MENDES; MARZIALE, 2006; RIGOLI; ROCHA; FOSTER, 

2006). Neste contexto, o objetivo principal deste movimento é valorizar o profissional de 

saúde, planejar e estudar alternativas para melhorar a saúde mundial focando no mais precioso 

instrumento de promoção à saúde: o profissional de saúde. 

Considerando-se este novo panorama, destaca-se a importância de recrutar e reter 

talentos para a profissão de Enfermagem, principalmente face ao problema da falta de 

profissionais de Enfermagem em nível mundial. Vários estudos têm discutido este problema 

(GRAINGER; BOLAN, 2006; BRODIE at al., 2004; TZENG, 2006); contudo, ainda não 

existe consenso sobre as causas a serem enfrentadas. Alguns autores, entretanto, defendem a 

teoria de que um dos fatores que influenciam o recrutamento e retenção de estudantes para a 

Enfermagem é uma imagem desatualizada e quase sempre estereotipada da profissão de 

Enfermagem difundida na sociedade e que a melhoria da imagem da profissão na sociedade 

aumentaria as taxas de recrutamento (DROES; HATTON; KREMER, 1993; FOONG; 

ROSSITER; CHAN, 1999; LUCHESI; SANTOS, 2005; ROSSITER; YAM, 1998). 

Nesta perspectiva o foco do presente trabalho é desenvolver um instrumento para a 

análise da imagem do Enfermeiro em nível nacional junto à alunos de ensino médio (principal 

origem de recrutamento para todas as profissões). A finalidade principal é que este 
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instrumento possa ser utilizado como um “termômetro” para avaliação de futuras estratégias 

educativas visando a melhoria da imagem social do Enfermeiro, alcançando assim, a meta de 

atrair mais pessoas para a profissão. O instrumento ainda em uma fase pré-teste pode ser 

utilizado, ainda, como fonte de informações para o planejamento dos temas chaves a serem 

trabalhados com os adolescentes. Esta estratégia além de proporcionar melhor resolutividade, 

economiza tempo e recursos financeiros. 

O presente estudo apresenta a finalização do trabalho desenvolvido na Dissertação de 

Mestrado “Imagem do enfermeiro sob a ótica de alunos do ensino médio: elaboração de 

instrumento” onde o Questionário Multidimensional para Imagem Social do Enfermeiro 

(QMISE) recebeu seu primeiro esboço: Revisão da Literatura para composição dos itens, 

análise de peritos e teste piloto com 46 alunos da rede pública municipal no município de 

Ribeirão Preto-SP. 

No presente estudo, devido à lapidação e melhoria de algumas questões utilizadas no 

teste piloto realizada pelos autores o Questionário Multidimensional recebeu nova análise de 

peritos, análise semântica e aplicação em amostra estratificada com a intenção de ser 

representativa dos alunos de ensino médio do município de Ribeirão Preto. 

Estudar a imagem social do Enfermeiro em uma população de pré-vestibulandos é um 

passo essencial para desenvolver estratégias visando o aumento da taxa de recrutamento. 

Corrobora ainda para uma visão mais atualizada da profissão, promovendo reconhecimento 

social para os profissionais de Enfermagem que atuam como elemento chave na promoção da 

saúde em nível mundial. Em nível municipal e estadual, uma imagem atualizada da profissão, 

reconhecendo o valor do profissional de Enfermagem, pode promover aumentos salariais 

através dos gerentes e administradores de saúde. O reconhecimento social pode também 

melhorar a auto-estima do profissional, promovendo um maior desejo de atualizar-se e maior 

satisfação no trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Na literatura sobre imagem social do Enfermeiro observa-se que a maioria dos estudos 

da área concentra-se na discussão sobre a História da Enfermagem para explicar o fenômeno 

da desatualização da imagem da Enfermagem no imaginário social. Ao longo do 

desenvolvimento do presente estudo optou-se por atrelar os preceitos da Psicologia Social 

relativos à atitudes positivas e negativas, auto-estima, auto-imagem, pois permitem 

aprofundar os conceitos de estereótipo, foco da atual pesquisa, assim como pressupor algumas 

intervenções válidas para reverter o fenômeno. 

Entretanto, a História da Enfermagem não tem seu valor reduzido para a compreensão 

do fenômeno; pelo contrário, agrega aos preceitos da Psicologia Social material importante 

para a discussão. 

Com a finalidade de verificar se os estereótipos descritos na literatura estão presentes, 

nos dias atuais, na vida dos estudantes de ensino médio, uma revisão Narrativa da Literatura 

foi realizada buscando resultados de pesquisas atuais em nível mundial. 
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2.1 ATITUDES 

 

 

Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003, p.98) as atitudes podem ser resumidamente 

definidas como “uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de 

carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com 

as cognições e afetos relativo a este objeto”. 

Para Atkinson et al. (2002) atitudes são simpatias e antipatias, manifestações positivas 

ou negativas acerca de pessoas, objetos, situações, idéias abstratas e político-sociais, entre 

outros. As atitudes, além de sentimentos, expressam cognições específicas ao objeto da 

atitude, podendo também estar conectadas às ações que assumimos em relação aos objetos das 

atitudes, sendo que a maioria dos autores concebe a atitude como possuidora de três fatores: 

cognitivo, afetivo e comportamental. 

O componente cognitivo refere-se ao entendimento e crenças que o indivíduo possuiu 

sobre o objeto social, o componente afetivo ou emocional refere-se a reações emocionais e 

sentimentos frente ao objeto e o componente comportamental é composto das intenções 

comportamentais e dos comportamentos passados relativos ao objeto (ROGERS, 2003; 

ARONSON; WILSON; AKERT, 2005). A teoria de que a composição das atitudes possui os 

três componentes é a teoria mais aceita entre os estudiosos da Psicologia Social na atualidade 

(SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991). 

Dentre as funções das atitudes pode-se destacar a Função Instrumental (atitudes 

mantidas por praticidade e utilidade) a qual expressa especificamente desejos de recompensa 

e esquivo de punições; Função de Conhecimento (atitudes que auxiliam a compreensão do 

mundo, organização das informações através de esquemas: contudo, esquemas podem 

simplificar em demasia a realidade e manipular a apreensão dos fatos); Função de expressão 
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de Valores (refletem nossos valores e autoconceitos); Função de Defesa do Ego (proteção 

contra ansiedade e ameaças à auto-estima); Função de Ajustamento Social (atitudes que 

auxiliam o indivíduo a perceber-se como integrante de uma comunidade social) (BRIGHAM, 

1991; ATKINSON et al., 2002, ROGERS,2003). 

A função das atitudes é ajudar o indivíduo a relacionar-se com o meio social 

(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003).  As atitudes orientam o indivíduo no meio 

social, ajudam-no a lidar com situações complexas, a auto-organizar-se, etc. (ASCH, 1972).  

Ao interagir com o meio social, o indivíduo passa a fazer parte de grupos que terão 

influência sobre suas atitudes; os grupos internos (dos quais o indivíduo é integrante) são 

denominados in-groups, os grupos externos (dos quais o indivíduo não é integrante) são 

denominados, outgroups. Como o indivíduo irá interagir principalmente com os grupos 

internos, existe uma tendência em considerar os indivíduos de grupos externos de forma 

homogênea e inferiores aos grupos que o indivíduo está incluso (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2003).   

Existem sentimentos compartilhados por grupos sociais e que determinam suas ações. 

Participar de um grupo é relacionar-se com ações de outros, ou seja, estabelecer uma posição 

no meio social. Exige-se para isto estabelecimento de relações interpessoais toleráveis e em 

equilíbrio mínimo entre crenças e objetivos internos e externos. Para o estabelecimento de 

processos coletivos é necessário direcionar forças em sentido único; essas relações geram 

atitudes que se dão frente a condições de dependência bilateral, ou reativa a esta (ASCH, 

1972).  

A família é uma das principais responsáveis pela formação de atitudes no indivíduo 

jovem, pois muitas atitudes podem ser incorporadas por “aprendizado social”, através da 

observação de atitudes dos outros (família, professores, amigos, televisão). Se a família 

apresenta atitudes de preconceito, é provável que a criança apresente comportamento 
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semelhante, a menos que seja confrontada com outros modelos relativos ao objeto social em 

questão (BRIGHAM, 1991). 

As atitudes podem ainda ser incorporadas por condicionamento, relativo ao sistema 

recompensa/punição, onde as atitudes recompensadas tenderão à maior sedimentação quando 

o sujeito convive em um meio onde constantemente as pessoas apresentam as mesmas 

atitudes frente a um objeto social. As experiências diretas com o objeto social e a auto-

observação também podem ser responsáveis pela formação de atitudes (BRIGHAM, 1991). O 

reforço e punição podem, por exemplo, gerar o preconceito racial e a modelagem pode 

desenvolver atitudes favoráveis ou desfavoráveis à objetos sociais (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2003; BRIGHAM, 1991). 

A disponibilização das informações é uma peça importante para o entendimento das 

atitudes, pois o desenvolvimento histórico e as relações sociais determinam a socialização da 

informação, em termos de quantidade e ênfase. Ou seja, a cultura e a economia interferem no 

nível e na qualidade da informação. Diferentes acessos a níveis e qualidade de informações 

podem resultar em diferentes opiniões, pois ao deparar-se com a mesma situação, pode haver 

indivíduos com conhecimento apenas parcial de fatos, resultando em reações diferentes frente 

ao mesmo objeto social (ASCH, 1972).  

O método mais comumente utilizado para mensuração de atitudes são os questionários 

onde o indivíduo responderá questões de concordo/não concordo, ou respostas como a escala 

likert de 5 ou 7 categorias variando de concordo totalmente até discordo totalmente. Um 

questionário de mensuração de atitudes ideal possui itens simples e claros, com redação em 

direções não muito paralelas. Se o assunto for interessante e o pesquisador conseguir 

desenvolver uma boa relação com os pesquisados, alguns fatores que podem interferir na 

coleta de dados, como tédio, podem ser reduzidos. O pesquisado pode sentir-se pressionado a 
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responder de acordo com o que ele acredita serem as expectativas do pesquisador; isso pode 

ser reduzido garantindo aos sujeitos a não identificação nos questionários (BRIGHAM, 1991). 

 

 

2.1.1 Componente cognitivo das atitudes sociais 

 

 

 Para construir uma atitude é necessário possuir “alguma representação cognitiva” do 

objeto social. Crenças e outros componentes cognitivos como o olhar sobre o objeto e o 

conhecimento sobre este objeto representam o componente cognitivo da atitude social 

(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003, p. 98). O componente cognitivo é a soma de 

todos os pensamentos que a pessoa possui sobre o objeto social: crenças, fatos e 

conhecimento (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991). Estas crenças podem corresponder ou 

não à realidade, mas é o ponto de vista do indivíduo, do que ele acredita ser verdadeiro 

(PISANI; PEREIRA; RIZZON, 1994) 

Segundo Asch (1972) para estudar uma opinião devemos esmiuçar sua base cognitiva. 

Para esse autor, não há sentido no estudo de certas atitudes sobre objetos sociais se não for 

compreendido o significado destes objetos para o indivíduo. Do mesmo modo, não se 

consegue atingir mudanças de atitude sem mudanças de crenças. Uma vez que as relações 

estabelecidas com objetivos sociais pelos indivíduos dependem de informações e crenças que 

estes possuam dos objetos sociais. 

Inicialmente, o estabelecimento das crenças dar-se-á em âmbito familiar, pois a 

criança não é capaz de criar os sistemas de princípios e crenças em oposição a esse ambiente 

adulto; quando o faz é apenas de forma parcial. Depois de estabelecida, uma crença passa a 
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ser influenciadora de ações, com a possibilidade de atualização destes conhecimentos (ASCH, 

1972). 

 

 

2.1.2 Componente afetivo das atitudes sociais 

 

 

O componente afetivo refere-se a sentimentos e emoções em relação ao objeto social, 

principalmente avaliações positivas e negativas (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991; 

PISANI; PEREIRA; RIZZON, 1994). O componente afetivo é o que mais caracteriza as 

atitudes sociais (PISANI; PEREIRA; RIZZON, 1994). 

O componente emocional, ou afetivo tem sua origem em grande parte de experiências 

diretas, onde eventos tiveram uma reação emocional forte. Por esta razão o “componente 

afetivo pode predominar sobre o componente cognitivo” (ROGERS, 2003. p.178) e possui 

maior resistência a mudanças que o componente cognitivo (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 

1991). 

Sempre existirá uma tentativa de manter o componente cognitivo congruente com o 

afetivo, ou seja, parte das convicções/conhecimento é determinada por preferências afetivas e 

o contrário também é válido (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991). Considerando-se esta 

linha de raciocínio, pode-se dizer que se um destes componentes for alterado haverá uma forte 

tendência à alteração a mudança dos outros (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003). 
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2.1.3 Componente comportamental das atitudes sociais 

 

 

Para Sears, Peplau e Taylor (1991) o componente comportamental consiste da 

prontidão ou tendência para responder em relação ao objeto. O componente comportamental 

possui uma estreita influência com as informações referentes à comportamentos passados 

(ROGERS, 2003). 

O componente comportamental é um componente ativo que instiga comportamentos, 

em congruência com as cognições e afetos que o indivíduo possui sobre o objeto social. 

Assim, as atitudes seriam um estado latente que quando defrontado com uma situação chave 

desencadeia um comportamento (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003). 

Em algumas situações o comportamento final do indivíduo pode não condizer com a 

atitude que ele possui em relação ao objeto social. Vários fatores externos podem influenciar 

o comportamento final, como por exemplo, pressões sociais externas para que o 

comportamento seja de forma X, mesmo que sua crença em relação ao objeto seja Y (SEARS; 

PEPLAU; TAYLOR, 1991). 

Segundo Sivacek e Crano (1982), a relação entre atitude e comportamento será mais 

estreita quanto maior for o interesse da pessoa. Destacam a necessidade de avaliar interesses 

quando se mensura a consistência entre atitude e comportamento.  

Necessidades e interesses podem ser determinantes também na construção de crenças 

e sua discrepância entre grupos diferentes. Ou seja, um grupo pode manipular o acesso a 

informações sobre determinado objeto social, se isto lhe favorecer de alguma forma (ASCH, 

1972). 
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2.1.4 Outros fatores de influência sobre a construção das atitudes 

 

 

Para Gorsuch e Ortberg (1983), quando aspectos morais estiverem envolvidos no 

contexto da atitude, deve-se considerar a obrigação moral. Ou seja, situações que envolvam 

valores morais podem influenciar o comportamento manifestado. 

O tipo de personalidade também pode influenciar a construção de atitudes, como por 

exemplo a personalidade autoritária, caracterizada por excesso de valorização do grupo 

interno com o qual o indivíduo se identifica e repúdio aos demais, prazer em exercer 

autoridade, crenças e valores rígidos etnocentrismo, entre outros. (SEARS; PEPLAU; 

TAYLOR, 1991). 

Existe uma tendência natural para que ocorra coerência entre as atitudes e o 

comportamento final do indivíduo. Quando o comportamento não está congruente com a 

atitude um estado psíquico incômodo, também conhecido como “dissonância cognitiva”, se 

instala, fazendo o individuo sentir a necessidade de reduzir ou eliminar este estado (SEARS; 

PEPLAU; TAYLOR, 1991; FESTINGER, 1975). Este processo pode ser decorrência de falta 

de consistência lógica, hábitos culturais, opiniões, experiências anteriores, entre outros. A 

redução ou eliminação da dissonância cognitiva depende de introdução de novas cognições 

ou mudança de cognições previamente existentes (FESTINGER, 1975). 

Para tentar reduzir o estado incômodo de dissonância cognitiva o indivíduo pode 

mudar uma atitude ou um comportamento dissonante ou procurar novas fontes de informação, 

a fim de fortalecer um dos componentes cognitivos (BRIGHAM, 1991). 

Um dos pressupostos desta teoria diz que procuramos nos expor apenas a informações 

concordantes com os nossos pontos de vista e evitamos as demais (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2003; SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991). 
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Mesmo considerando que as atitudes possuem certa estabilidade, elas são mutáveis, 

principalmente se considerarmos os meios de comunicação e o bombardeamento diário de 

informações provocadas por essa exposição excessiva à informação, pois isto pode provocar 

mudança de atitudes (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003). 
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2.2 PRECONCEITO 

 

 

A abordagem do preconceito como um construto científico deu-se nos anos 20 do 

século XX e estava atrelada à questão racial. Isso porque até o século XIX acreditava-se que 

realmente havia diferenças entre raças, sendo algumas inferiores a outras. Havia uma 

concepção de superioridade dos indivíduos brancos sobre os indivíduos negros de forma 

cristalizada e aceita socialmente (DUCKITT, 1992). Apenas a partir da década de 30 o 

preconceito passa a ser definido como irracional ou injustificado, gerado por necessidades 

patológicas, interesses grupais, e a própria identificação grupal (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2003, DUCKITT, 1992). 

O preconceito pode ser definido como atitudes negativas fortemente enraizadas, 

voltada contra membros de um grupo. Geralmente, estas atitudes são baseadas na presença do 

indivíduo em determinado grupo e não como uma característica individual (BRECKLER; 

OLSON; WIGGIN, 2006). Para Davidoff (1983), o preconceito é uma atitude constituída de 

pré-julgamento negativo ou positivo acerca de um indivíduo ou grupos, e que estes pré-

julgamentos estão alicerçados em estereótipos que extrapolam características do grupo e 

ignora características individuais. Contudo, existem barreiras para que o preconceito não 

resulte em ação (denominada discriminação), como leis, medo de retaliação, pressão social 

(BARON; BYRNE, 1997). 

Usualmente o preconceito ocorre quando membros de um grupo interno “ingroups” 

manifestam atitudes negativas contra membros dos grupos externos “outgroups”. Preconceito, 

neste sentido é a avaliação de um grupo ou um indivíduo, geralmente uma avaliação negativa, 

baseado no fato do indivíduo pertencer a este grupo, geralmente “outgroups” (SEARS; 

PEPLAU; TAYLOR, 1991). 
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Segundo Breckler, Olson e Wiggin, (2006), alguns cientistas tem identificado que o 

processo cognitivo que estabelece e mantém o preconceito é parte do processo humano 

normal de raciocínio, mas não significa que seja aceitável; para esses autores o elemento 

cognitivo chave do preconceito é o estereótipo. 

Existem vários mecanismos pelos quais os indivíduos internalizam os preconceitos. 

Pode-se citar, por exemplo, a socialização, que se refere a processo pelo qual crianças e 

adolescentes aprendem sobre atitudes; isso pode dar-se por imitação do comportamento de  

amigos e familiares, quando existe reforço de preconceito através de humor depreciativo ou 

simplesmente por associação de grupos minoritários com características como pobreza e 

crime (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991). Adquirimos estas normas sociais em nossos 

lares, escolas, na religião, mídia e arte; sua perpetuação dá-se por uma passagem de geração a 

geração sobre o lidar com o mundo; por exemplo, a idéia de que é “normal que uma mulher 

seja enfermeira e um homem, neurocirurgião” (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 

2003, p.170). 

Levando-se em consideração esta normalidade causada culturalmente, os indivíduos 

entram num processo de conformidade, ou seja, aceitam as exclusões sociais aos seus grupos 

como naturais. Esta conformidade alivia à pressão social, não há punição, tornando assim o 

preconceito uma “regra do jogo social” (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2003 

p.170). 

Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003), o preconceito também é possuidor de 

três componentes, sendo os estereótipos o componente cognitivo. Os sentimentos negativos 

direcionados a grupos constituiriam o componente afetivo, e o componente comportamental 

seria a discriminação. 

Entretanto, alguns autores descrevem o preconceito como atitude e a discriminação 

como um comportamento, e que a discriminação também pode ser positiva; por exemplo, 
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quando oferecemos um tratamento diferenciado a uma pessoa devido a sua participação em 

determinado grupo, alguns autores utilizam o termo “discriminação reversa” (BRECKLER; 

OLSON; WIGGIN, 2006, p.344). Corroborando com esta linha Sabini (1995), descreve que 

os cientistas sociais têm utilizado o termos pré-juízos e discriminação para referirem-se a 

interações entre grupos sociais, mas o que se vê mais comumente tem sido a utilização do 

termo preconceito para referir-se a atitudes e o termo discriminação para referir-se as ações. 

A mídia desempenha um papel muito importante na perpetuação do preconceito, por 

reproduzir papéis de conformidade e estereotipados, colaborando para a manutenção das 

“regras sociais” (SABINI, 1995). 

No Brasil, no caso da Enfermagem, vários exemplos desta manutenção de estereótipos 

podem ser observados em novelas, como será discutido mais adiante. 

 

 

2.2.1 Estereótipos 

 

 

Para alguns autores os estereótipos são a base cognitiva do preconceito, pois nele estão 

incorporadas as crenças sobre aspectos individuais que atribuímos a grupo ou indivíduos. A 

palavra estereótipo foi relatada pela primeira vez por Walter Lippman em 1922 (jornalista e 

pensador americano). A palavra é derivada de “stereos e túpos” cuja tradução do grego 

significa “rígido” e “traço”. Antes da introdução na psicologia social, os psiquiatras já 

utilizavam a palavra “estereotipia” para referirem-se à repetição contínua de gestos, ou 

mesmo modo de falar, em pacientes com distúrbios mentais severos (RODRIGUES; 

ASSMAR; JABLONSKI, 2003, p.150). 
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Estereótipos são crenças sobre grupos e indivíduos que podem ser negativos ou 

positivos e usualmente são a base para preconceito e a discriminação (BRECKLER; OLSON; 

WIGGIN, 2006), estão ligados a crenças que na maioria das vezes são imprecisas, 

desfavoráveis e de difícil modificação. Dizem respeito principalmente a grupos em conflitos, 

normalmente os “in-groups” e “out-groups”. A tendência de estereotipar os out-groups pode 

acarretar hostilidade (BRECKLER; OLSON; WIGGIN, 2006, SABINI, 1995). 

Para Sears, Peplau e Taylor (1991, p.398) “os estereótipos são as crenças sobre 

atributos pessoais compartilhados por pessoas em uma determinada categoria social ou 

grupo”, portanto, “nossos julgamentos sobre indivíduos são influenciados pelos preconceitos 

sobre o grupo a que o indivíduo pertence”. Para Atkinson et al. (2002, p.320) estereótipo é 

“um conjunto de inferências sobre traços de personalidade ou atributos físicos de uma classe 

inteira de pessoas”; contudo, raramente estas características representam muitas pessoas desta 

classe.  

Categorização social refere-se à divisão que os indivíduos fazem do meio social em 

dois grupos (in-groups e out-groups), costumando-se olhar o in-group de forma mais positiva 

e o out-group de forma mais negativa. Há evidências da influência de fatores afetivos 

influenciando a formação de pensamentos estereotipados (BARON; BYRNE, 1997). 

Sobre o mesmo fenômeno Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003) denominam o 

processo de Conflito Grupal Realista, uma teoria baseada nos conflitos existentes entre 

grupos internos e externos; estes conflitos podem ser de ordem social, política, econômica, 

entre outras, onde sempre haverá tentativas de depreciar o grupo externo. 

Uma das causas dos estereótipos é o fato de que tendemos à generalização dos grupos 

externos, onde procuramos semelhanças entre os indivíduos e nos posicionamos frente a esta 

percepção (BRECKLER; OLSON; WIGGIN, 2006, RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 

2003). 
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A justificativa dada à construção dos estereótipos é o excesso de informação a que 

somos submetidos diariamente. Estereotipando, estamos simplificando nossa “visão de 

mundo” e poupando energia. Contudo, estes estereótipos podem não corresponder à realidade 

do objeto social, podem ser neutros, negativos ou positivos. Esta facilitação na visão de 

mundo tem um preço caro, pois muitas vezes esconde a realidade e não permite que os 

indivíduos sejam vistos em suas peculiaridades (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 

2003). 

O uso dos estereótipos acarreta muitos problemas, pois geralmente simplificam 

demasiadamente o objeto social e algumas vezes são completamente equivocados. Os 

estereótipos geralmente são utilizados como justificativa para ações discriminatórias contra 

grupos minoritários. Por exemplo, a falsa crença de que as mulheres eram menos inteligentes 

e ambiciosas que os homens foi, por muito tempo, utilizada como justificativa para a redução 

do acesso de mulheres ao sistema educativo (SEARS; PEPLAU; TAYLOR, 1991).  

Os estereótipos funcionam como atalhos, poupando esforço cognitivo para 

compreensão do mundo social (BARON; BYRNE, 1997). 

Neste sentido, esquemas podem ser emitidos como estruturas formadas por 

informações acerca de objetos, situações e eventos. São influenciados pelas experiências 

anteriores e exercem influência sobre a cognição social (BARON; BYRNE, 1997). 

Contudo, Rodrigues Assmar e Jablonski (2003) e Breckler, Olson e Wiggin, (2006), 

destacam que agir com base em esquemas traz graves conseqüências, pois a pessoa alvo desta 

ação pode ser influenciada pela mesma, o que a psicologia social chama de “profecia auto-

realizadora”, podendo agir em coerência com os esquemas que lhe são atribuídos.  

O desenvolvimento dos estereótipos pode também ser relacionado a processos como o 

“shared distinctiviness account”, que refere-se a dois eventos diferentes ocorrendo ao mesmo 

tempo, e a tendência em supor que há correlação entre eles (SABINI, 1995). 
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Devine (1989) considerou que os estereótipos são ativados por dois mecanismos: 

ativação automática e ativação controlada. O indivíduo não possui controle sobre a ativação 

automática por tratar-se de crenças muito visualizadas no cotidiano deste indivíduo e na sua 

cultura, enquanto que na ativação controlada o indivíduo dirige sua atenção para o fato, torna-

se mais flexível. Esta capacidade é de grande utilidade para escolhas, inserção de novos 

comportamentos e resolução de problemas. Portanto, conhecer um estereótipo não implica em 

agir de acordo com o mesmo. As crenças pessoais do indivíduo podem contrapor-se a este 

estereótipo. Este processo freia, muitas vezes, a discriminação. 

Atitudes negativas direcionadas a grupos minoritários podem atender a função de 

defesa do ego, ou teoria do Bode Expiatório, onde a hostilidade do indivíduo é direcionada a 

estes grupos, como sendo responsáveis por problemas pessoais e sociais (ATKINSON et. al., 

2002), assim como um indivíduo pode utilizar-se de preconceito para atingir uma sensação de 

auto-satisfação inferiorizando outros grupos (BRECKLER; OLSON; WIGGIN, 2006) 

Para Sabini (1995), “the cultural account”, ou seja, o fator cultural muitas vezes 

exerce mais influência sobre preconceitos que as próprias questões cognitivas e, em sua 

maioria, são referentes a raça e gênero. O autor também destaca a personalidade autoritária, 

onde há pré-disposição para formação de estereótipos, pois o indivíduo costuma ser hostil em 

relação ao que não lhe é convencional. 

Pode-se ainda destacar a questão do gênero na formação dos estereótipos. Os pais são 

os primeiros responsáveis a ensinar papéis de gênero às crianças. Enquanto as meninas 

ajudam a mãe a limpar, cozinhar e fazer compras, os meninos ajudam o pai a carregar o lixo, 

fazer consertos na casa, são estimulados a ser independentes e tomar decisões, enquanto as 

filhas são encorajadas a ser submissas e dependentes (LASKY, 1988). Por gênero define-se 

tudo aquilo associado ao próprio sexo, como papéis, crenças, preferências e aspectos 

atribuídos a homens e mulheres em cada cultura (BARON; BYRNE, 1997). 
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Os estereótipos de gênero são amplamente disseminados na cultura mundial. As  

mulheres reproduzem os estereótipos de gênero de geração para geração, onde homens devem 

ser “machistas, narcisistas, onipotentes, impenetráveis e ousados,” sendo que, qualquer 

mudança nesta trajetória será vista como fracasso ou homossexualidade. Diminuição de auto-

estima também pode levar à aceitação dos estereótipos (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2003, p.157). 

Segundo Sears, Peplau e Taylor (1991) podem-se ainda citar como estereótipos 

comuns ao homem: agressividade, racionalidade, gosto pela matemática e ciências, 

ambicioso, dominante, competitivo, confiante, raciocínio lógico, independente, líder, objetivo. 

Estereótipos comuns à mulher: gentil, gosto pela arte e literatura, preocupada com a 

aparência, falante, dependente, forte necessidade de segurança, religiosa, preocupada com os 

sentimentos alheios, não usa linguagem chula, chora facilmente. 

Considerando-se que a auto-estima depende principalmente da auto-comparação com 

outros indivíduos, haverá diminuição da auto-estima se este indivíduo se comparar com 

grupos que considera superior a si de forma desfavorável. Esta situação é comum com grupos 

que sofrem preconceito, afetando conseqüentemente seu comportamento (ROSENBERG; 

TURNER, 1990) 

Lasky (1988) sugere que a auto-estima feminina é menor que a masculina, pois nossa 

sociedade vê tudo o que é considerado masculino como superior e de mais valor que o 

feminino. A mulher, portanto, goza de menos status que o homem.  

A visão que se constrói do futuro self pode influenciar a busca de objetivos. Alunos 

que possuem positivas concepções de seu futuro self apresentam maiores expectativas para o 

alcance deste futuro que alunos com concepções negativas (BARON; BYRNE, 1997). 

Aqueles que possuem alta auto-estima alcançam maiores patamares educacionais e 

ocupacionais que os indivíduos com baixa auto-estima. Como nossa sociedade não incentiva a 
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mulher a valorizar-se, são altos os índices de mulheres com baixa auto-estima (LASKY, 

1988). 

Mesmo considerando a literatura recente, devemos observar que a sociedade atual tem 

apresentado mudanças de conceito sobre “feminino” e “masculino” em algumas áreas e 

figuras importantes no cenário do país são do gênero feminino, podendo influenciar 

mudanças. 

Segundo Hallam (1998), a abertura para novas oportunidades no mercado de trabalho 

para a mulher vem mudando o perfil do mercado de trabalho e provocando uma competição 

no recrutamento do gênero feminino para a Enfermagem há algumas décadas, uma vez que 

muitas oportunidades se abrem para as mulheres e estas ainda se apresentam em maior 

número na Enfermagem. Inicialmente as profissões como professora e secretária começaram a 

competir com a Enfermagem.  

Entretanto, nos dias atuais, a abertura do mercado de trabalho para o gênero feminino 

em posições antes consideradas “masculinas”, vem abrindo um leque de oportunidades para o 

gênero feminino e expondo as mulheres a novos modelos no mercado de trabalho. Neste 

sentido levanta-se a hipótese da ocorrência de uma futura dificuldade de recrutamento 

também para estudantes do gênero feminino e um perfil feminino com menos estereótipos e 

maior auto-estima em relação ao futuro profissional pode estar se formando. 

A exposição à modelos com grande  veiculação na mídia também podem ter impacto 

neste sentido. No ano de 2006, a Senadora Heloísa Helena, Enfermeira, concorreu às eleições 

para presidência no Brasil com o terceiro maior número de votos no 1ºTurno (JUSTIÇA 

ELEITORAL, 2006). No Governo pode-se ainda destacar a Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ministra Ellen Gracie, a ministra Dilma Vana Rousseff que está a frente da Casa 

Civil da Presidência da República, a Ministra do Meio Ambiente Maria Osmarina Marina da 

Silva Vaz de Lima e a Ministra do Turismo Marta Teresa Suplicy.  



 46

M
ap

a 
2:

 M
ap

a 
co

nc
ei

tu
al

 -
Es

te
re

ót
ip

os

H
om

og
en

ei
da

de
 

de
 g

ru
po

s 
ex

te
rn

os
(S

ab
in

i, 
19

95
)

Ex
ce

ss
o 

de
 

in
fo

rm
aç

õe
s

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

A
ut

o-
es

tim
a

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

G
ên

er
o

(B
ar

on
; B

yr
ne

, 1
99

7;
La

sk
y,

 1
98

8)
 

C
ul

tu
ra

(S
ab

in
i, 

19
95

)

C
at

eg
or

iz
aç

ão
 

so
ci

al
 

(B
ar

on
; B

yr
ne

, 1
99

7;
 

R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

ES
TE

R
EÓ

TI
PO

S

N
ec

es
si

da
de

 d
e 

B
od

e 
ex

pi
at

ór
io

, 
(A

tk
in

so
n

et
al

. 2
00

2)

M
íd

ia
(B

ar
on

; B
yr

ne
, 1

99
7;

 
Sa

bi
ni

, 1
99

5)

N
or

m
as

 s
oc

ia
is

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

Fa
m

íli
a 

(S
ea

rs
; P

ep
la

u;
 T

ay
lo

r, 
19

91
; R

od
rig

ue
s;

 A
ss

m
ar

; 
Ja

bl
on

sk
i, 

20
03

)

Ex
pe

riê
nc

ia
s 

an
te

rio
re

s 
(B

ar
on

; B
yr

ne
, 1

99
7)

Es
te

re
ót

ip
os

 s
ão

 c
re

nç
as

 s
ob

re
 g

ru
po

s 
e 

in
di

ví
du

os
 q

ue
 

po
de

m
 s

er
 n

eg
at

iv
os

 o
u 

po
si

tiv
os

 e
 u

su
al

m
en

te
 s

ão
 a

 b
as

e 
pa

ra
 p

re
co

nc
ei

to
 e

 a
 d

is
cr

im
in

aç
ão

 (
B

R
EC

K
LE

R
; 

O
LS

O
N

; 
W

IG
G

IN
, 

20
06

), 
es

tã
o 

lig
ad

os
 a

 c
re

nç
as

 q
ue

 n
a 

m
ai

or
ia

 d
as

 
ve

ze
s 

sã
o 

im
pr

ec
is

as
, 

de
sf

av
or

áv
ei

s 
e 

de
 d

ifí
ci

l 
m

od
ifi

ca
çã

o 
(B

R
EC

K
LE

R
; O

LS
O

N
; W

IG
G

IN
, 2

00
6,

 S
AB

IN
I, 

19
95

).

Sh
ar

ed
 

di
st

in
ct

iv
en

es
s 

ac
co

un
t, 

(S
ab

in
i, 

19
95

)

M
ap

a 
2:

 M
ap

a 
co

nc
ei

tu
al

 -
Es

te
re

ót
ip

os

H
om

og
en

ei
da

de
 

de
 g

ru
po

s 
ex

te
rn

os
(S

ab
in

i, 
19

95
)

Ex
ce

ss
o 

de
 

in
fo

rm
aç

õe
s

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

A
ut

o-
es

tim
a

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

G
ên

er
o

(B
ar

on
; B

yr
ne

, 1
99

7;
La

sk
y,

 1
98

8)
 

C
ul

tu
ra

(S
ab

in
i, 

19
95

)

C
at

eg
or

iz
aç

ão
 

so
ci

al
 

(B
ar

on
; B

yr
ne

, 1
99

7;
 

R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

ES
TE

R
EÓ

TI
PO

S

N
ec

es
si

da
de

 d
e 

B
od

e 
ex

pi
at

ór
io

, 
(A

tk
in

so
n

et
al

. 2
00

2)

M
íd

ia
(B

ar
on

; B
yr

ne
, 1

99
7;

 
Sa

bi
ni

, 1
99

5)

N
or

m
as

 s
oc

ia
is

(R
od

rig
ue

s;
 A

ss
m

ar
; 

Ja
bl

on
sk

i, 
20

03
)

Fa
m

íli
a 

(S
ea

rs
; P

ep
la

u;
 T

ay
lo

r, 
19

91
; R

od
rig

ue
s;

 A
ss

m
ar

; 
Ja

bl
on

sk
i, 

20
03

)

Ex
pe

riê
nc

ia
s 

an
te

rio
re

s 
(B

ar
on

; B
yr

ne
, 1

99
7)

Es
te

re
ót

ip
os

 s
ão

 c
re

nç
as

 s
ob

re
 g

ru
po

s 
e 

in
di

ví
du

os
 q

ue
 

po
de

m
 s

er
 n

eg
at

iv
os

 o
u 

po
si

tiv
os

 e
 u

su
al

m
en

te
 s

ão
 a

 b
as

e 
pa

ra
 p

re
co

nc
ei

to
 e

 a
 d

is
cr

im
in

aç
ão

 (
B

R
EC

K
LE

R
; 

O
LS

O
N

; 
W

IG
G

IN
, 

20
06

), 
es

tã
o 

lig
ad

os
 a

 c
re

nç
as

 q
ue

 n
a 

m
ai

or
ia

 d
as

 
ve

ze
s 

sã
o 

im
pr

ec
is

as
, 

de
sf

av
or

áv
ei

s 
e 

de
 d

ifí
ci

l 
m

od
ifi

ca
çã

o 
(B

R
EC

K
LE

R
; O

LS
O

N
; W

IG
G

IN
, 2

00
6,

 S
AB

IN
I, 

19
95

).

Sh
ar

ed
 

di
st

in
ct

iv
en

es
s 

ac
co

un
t, 

(S
ab

in
i, 

19
95

)

 



 47

2.3 IMAGEM E HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

 

 

Imagem profissional do enfermeiro constitui  

“uma rede de representações sociais da Enfermagem, as quais por meio de 
um conjunto de conceitos, afirmações explicações, reproduz e é reproduzido 
pelas ideologias no cotidiano das práticas sociais, interna/externa a ela. A 
imagem profissional remete-nos à própria identidade profissional, em sua 
intrincada rede de significados que se pretendem exclusivos e, portanto, 
inerentes àquela profissão. A imagem profissional se consubstancia, assim, 
na própria representação da identidade profissional que é em si um 
fenômeno histórico, social e político” ( SILVA; PADILHA; BORENSTEIN, 
2002, p588).  
 

A História da Enfermagem oferece um campo rico de análise para a origem dos 

estereótipos, podendo-se identificar momentos cruciais da História que contribuíram para a 

origem, manutenção ou superação de estereótipos. Entender sua formação e sua estrutura 

pode significar o primeiro passo de superação. 

 

 

2.3.1 Os estereótipos na literatura 

 

2.3.1.1 O ser feminino e o ser masculino 

 

A História da Enfermagem aponta para vários estereótipos, reforçados por uma trajetória 

histórica sob domínio feminino e por uma profissão de atividades eminentemente manuais, 

portanto desvalorizada dentro de nossa sociedade. (NÓBREGA et.al., 1996). 

 Em trabalho de revisão bibliográfica sobre imagem do enfermeiro, Nauderer e Lima 

(2005) destacam que a maioria dos trabalhos acerca da imagem profissional do enfermeiro 

remete à História da Enfermagem e ao papel feminino através dos tempos. Este fenômeno tem 
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implicações até os dias atuais na imagem do enfermeiro provocando anacronismo e 

dificultando o processo de definição da sua identidade profissional. Neste sentido há 

necessidade de ampliar os estudos que procurem definir a imagem pública da Enfermagem 

assim como propostas práticas para mudanças nesta realidade.  

 O poder exercido nas relações de gênero advém de representações do imaginário 

social considerando diferenças biológicas entre sexos. “Estas representações vão integrando 

um sistema simbólico e de valores carregado de estereótipos que ditam o que é apropriado 

para mulheres e para homens”. Estas concepções são naturalizadas e difundidas nas 

instituições sociais influenciando a formação de identidade de gênero (COELHO, 2005, 

p.346).  

  Kaler, Levy e Schall, (1989) em estudo sobre a imagem pública da Enfermagem 

investigaram 110 sujeitos em um shopping no sul da Califórnia utilizando uma escala com 14 

profissões/ocupações seguidas de 12 características de personalidade expressas em 

polaridades opostas (ex: introvertido/extrovertido). Observou-se, em um extremo, profissões 

relacionadas com características masculinas como frio, competitivo, preocupado consigo 

mesmo e líder: neste extremo encontrou-se o executivo de negócios, advogado, policial e 

atleta; no outro extremo, foram atribuídas características consideradas femininas como 

generoso, honesto, idealista e feminino: neste extremo encontrou-se o enfermeiro e a dona de 

casa. 

Considerando-se que até a década de 70 a seleção de candidatos ás Escolas de 

Enfermagem ficava sob responsabilidade das mesmas e que a maioria das escolas até este 

momento não aceitavam alunos do gênero masculino, pode-se dizer que parte das resoluções 

da categoria são também responsáveis pela manutenção e/ou reforço de alguns estereótipos 

(BAPTISTA; BARREIRA, 1997). 
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Uma vez que trabalho doméstico feminino é desvalorizado socialmente e o cuidado 

profissional de Enfermagem muitas vezes é confundido com o doméstico, ocorre uma relação 

no imaginário social entre “o lugar social de enfermeiras e de mulheres”. A relação histórica 

das mulheres com o cuidado é notável e o preconceito de gênero ainda inibe uma participação 

significativa de homens na profissão (COELHO, 2005).  

Neste sentido, o contexto do estereótipo Enfermagem enquanto profissão feminina fez 

também surgir o preconceito em relação ao homem que opta pela carreira, sendo constrangido 

muitas vezes pelo questionamento da sua sexualidade (EVANS, 2002). Contudo, a presença 

masculina na carreira é uma realidade crescente podendo ser o reflexo de rupturas sociais 

importantes em relação a este estereótipo (COELHO, 2005). 

O estudo de gênero é relevante na medida em que os conflitos pelos espaços de poder 

entre Enfermagem e Medicina também se dão no âmbito de gênero, uma vez que são 

socialmente consideradas de domínio feminino e masculino respectivamente. Uma vez 

atribuída a conotação de domínio feminino à Enfermagem, esta agrega em si todas as 

conotações sociais do que se espera do ser feminino, assim como os estereótipos em relação 

ao trabalho e a relação no imaginário social que se apresenta entre o trabalho de Enfermagem 

e o trabalho doméstico.  

 

2.3.1.2 Submissão ou complementação da atividade médica  

 

 A representação social do curar, impregnada no imaginário social como atividade 

médica, possui representação simbólica de maior impacto que a representação do cuidar, 

relacionado no imaginário social à atividade feminina e à enfermeira. Enquanto o curar é 

impregnado de simbologias e ritos, o cuidado é percebido como banal e repetitivo (PEREIRA; 

SILVA, 1997). 
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 Ainda pode-se observar com clareza estereótipos negativos relativos à interação 

Enfermagem-Medicina, dispondo a Enfermagem em uma posição de submissão. Os clientes 

acreditam ser o médico o único capaz pela solução de seus problemas, vendo a Enfermagem 

como mero implementador de suas ações (BAPTISTA; BARREIRA; 1997).  

 Alguns autores defendem a teoria de que Florence Nightingale legitimou a hierarquia e 

disciplina na Enfermagem, originada em sua origem sócio-religiosa-militar. Levanta-se a 

hipótese de que ao ter obedecido a ordens médicas de não prestar assistência aos soldados até 

que esta atividade fosse permitida pela equipe médica foi precedente crucial na determinação 

da subordinação da Enfermagem à Medicina, mesmo no que se refere ao cuidado básico de 

Enfermagem, nos quais falta aos Médicos a destreza (SMITH, 1982). 

Acredita-se que a reforma protestante foi o início da laicização da Enfermagem. Com a 

expulsão dos religiosos que realizavam o cuidado aos doentes dos países protestantes, as 

pessoas que se apresentavam para o cuidado dos doentes eram os mais baixos na escala social,  

em sua maioria mulheres (analfabetas e bêbadas) e de moral questionável. Nestas condições, 

aqueles que tinham o mínimo de condições se recusavam a ir aos hospitais e  a submeterem-se 

aos cuidados prestados por estes indivíduos. Apesar deste curto período na História da 

Enfermagem sua devastação, enquanto credibilidade dos profissionais que exercem a 

Enfermagem, reflete repercussões até os dias atuais (PAIXÃO, 1979).  
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2.3.1.3 Fragmentação da assistência e autonomia 

 

Para Bueno e Queiroz (2006, p.224), as ações que compõem o cuidado “são pouco 

valorizados em contexto hospitalar sendo executados principalmente pelo técnico e/ou 

auxiliar de Enfermagem”. A Enfermagem só poderá exercer plena autonomia quando o 

cuidado adquirir um alto status científico e prático na esfera da saúde. Entretanto, isto só 

poderá ser atingido se houver mudanças no paradigma científico, conferindo ênfase ao 

cuidado e a humanização da medicina. 

A divisão social do trabalho em categorias também promove relações de desigualdade 

além da divisão de gênero no trabalho da Enfermagem (COELHO, 2005). 

A partir da década de 90 com a reformulação do SUS é observado um aumento da 

atuação do Enfermeiro em cargos de liderança administrativa, anteriormente ocupados por 

Médicos. A organização do trabalho multidisciplinar consiste em assumir a liderança no 

sistema de saúde. Neste sentido, as instituições de ensino devem estar atentas para a 

preparação de Enfermeiros que assumirão cargos de liderança (CHRISTOVAM; SANTOS, 

2005). 

 

2.3.1.4 Santa x Prostituta 

 

Em Ribeirão Preto-SP foi realizado um levantamento sobre a imagem da enfermeira a 

fim de compreender a baixa procura de candidatas à Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto-USP. Trata-se da tese de cátedra de Alcântara, (1963). A amostra constou de 202 

indivíduos e foi analisada a resposta à seguinte questão: “Quais são, a seu ver, as tarefas 

realizadas pela enfermeira?”. Dentre os estereótipos encontrados nos resultados podemos 

destacar: atividade relacionada ao sexo feminino (relacionadas ao psíquico da enfermeira, tais 
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como meiguice, carinho, paciência, piedade, abnegação, caridade e alguns relacionados ao 

papel materno), atividades de natureza religiosa (trabalho missionário), trabalho árduo e 

penoso, baixo nível intelectual, dependente, menos capaz de iniciativa que o homem, porém 

não houve menções quanto a moral (ALCÂNTARA, 1963). 

As representações dicotômicas sagrado/profano, (santa/prostituta) persistem no 

imaginário social, sendo reforçadas pela mídia (BAPTISTA; BARREIRA 1997). Os 

estereótipos de papéis de gênero refletem uma imagem do enfermeiro como passivo, fraco, 

dependente e também criou uma imagem na mídia da enfermeira como objeto sexual 

(KALER; LEVY; SCHALL, 1989). 

O processo de mecanização do cuidado tem sido discutido no âmbito da Enfermagem. A 

Enfermagem iniciou o processo de rompimento com a imagem de “profissional devoto e 

obediente”, assim como a concepção religiosa “que enfoca a questão técnica do cuidado”. 

Este fato pode iniciar uma ruptura com os paradigmas hegemônicos na saúde (BUENO; 

QUEIROZ, 2006). 

 

 

2.4 AUTO-IMAGEM 

 

 

Em estudo com 25 enfermeiras/mães de um hospital do município do Rio de Janeiro, 

visando descrever o cotidiano destes profissionais as autoras concluem que para as 

entrevistadas o profissional de Enfermagem é polivalente, associado a reduzida remuneração 

e reconhecimento do trabalho, falta de incentivo, entre outros aspectos podem levar o 

profissional à angustia e sofrimento no exercício da profissão (SPINDOLA; SANTOS, 2005). 
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Em estudo recente, analisando 278 estudantes de Enfermagem em duas faculdades 

diferentes, sendo 164 estudantes na faculdade A e 114 da faculdade B, Shinyashiki, Mendes, 

Trevizan e Day, (2006) referem que apenas 39,9% tinham a carreira de Enfermagem com 

primeira opção e 32,8% trocariam de profissão se pudessem. O estudo ainda aponta que caso 

o estudante tenha feito uma escolha vocacional equivocada pode influenciar uma socialização 

de valores como status, incorporação de competências profissionais e valorização de carreira 

de maneira mais frágil. 

A temática autonomia no processo de cuidar em Enfermagem no âmbito hospitalar, 

adquiriu grande importância à medida que proporciona uma auto-reflexão da História e de 

outras disciplinas. O processo de trabalho na Enfermagem ainda baseia-se em princípios 

Tayloristas, onde o trabalho intelectual é próprio do enfermeiro e as demais categorias 

realizam o trabalho manual. O afastamento do enfermeiro do cuidado direto interfere no 

processo de autonomia, além do potencial de acarretar conflitos entre a equipe, interferindo no 

cuidado ao cliente (BUENO; QUEIROZ, 2006). 

Em estudo sobre identidade social com 29 enfermeiros em hospital universitário em 

Vitória-ES, o autor comenta que as respostas à frase “eu gostaria de ser” e “eu gostaria de ser 

percebida” referem descontentamento dos profissionais com seu status profissional e que na 

equipe de saúde desejam possuir uma identidade mais valorizada da profissão. Ainda neste 

estudo houve relação do auto-conceito dos profissionais com características consideradas 

femininas e caritativas. Neste sentido, é preciso proporcionar possibilidade de mudança e 

avaliação frente a crise de identidade que a Enfermagem enfrenta (CADE, 1998). 

Em estudo sobre as “dispersões no processo de construção do conhecimento” Silva, 

Padilha e Borenstein, (2002, p594) analisaram os anais do Congresso Brasileiro de 

Enfermagem de 1977 à 1987 encontrando duas categorias centrais “imagem profissional e 

identidade profissional” com duas subcategorias: status profissional e o papel 
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profissional/social. Os resultados indicam a crise que a profissão se defrontava, explicitada 

através de discussões sobre imagem desfavorável da profissão e “indefinição de identidade 

profissional”. Este período denota um avanço das pesquisas nesta área que teria continuidade 

na década de 80.  

Bueno e Queiroz (2006), em estudo com enfermeiros referem que no relato dos 

entrevistados apresentou-se na maioria das vezes um enfermeiro que atua de forma passiva e 

acrítica, submetendo-se ao controle da instituição e mesmo com desejo manifesto de atualizar 

seus conhecimentos, encontram barreiras na estrutura organizacional de trabalho para tingir 

seus objetivos. Contudo, reconhecem que é preciso inverter esta postura exercendo um 

cuidado fundamentado “afastando-se de ações submissas e pouco expressivas”. 

 Ou seja, refletir sobre a imagem social do enfermeiro é discutir também a situação do 

trabalho de Enfermagem e o grau de autonomia que estes exercem. Melhorar a imagem social 

do enfermeiro, neste sentido, é intervir na imagem social da Enfermagem junto ao público e 

junto aos próprios profissionais. 

Auto-conceito e auto-estima são determinantes para a imagem da profissão e isto deve 

ser estimulado deste a graduação sendo o papel do educador primordial nesta tarefa.  

  “Construir consciência de gênero vem provocando mudanças na formação e nas 

práticas profissionais, fazendo com que enfermeiras e enfermeiros passem a ser sujeitos 

também de uma outra história” (COELHO, 2005, p. 347).  

 Deve-se ainda considerar que a Enfermagem no Brasil é uma profissão jovem, seu 

reconhecimento como nível universitário tem apenas quatro décadas e meia, ou seja, seu 

potencial de crescimento é grande. Entretanto, esse avanço deve estar visível à sociedade para 

que esta possa reconhecer o potencial do profissional e proporcionar o devido reconhecimento 

da profissão. 
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2.5 REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA 

 

 

Procurando-se investigar se os estereótipos descritos na literatura encontram 

correspondência nas pesquisas realizadas sobre imagem social do Enfermeiro com amostras 

de alunos de ensino médio ou fundamental realizou-se uma Revisão Narrativa da Literatura, 

que se propõe a sintetizar e sumarizar a literatura de pesquisa de forma narrativa (LOISELLE 

et al., 2006). 

Para esta revisão as metas foram localizar artigos referentes a pesquisas cujo foco central 

fosse o estudo da imagem do Enfermeiro com estudantes de ensino fundamental ou ensino 

médio. Os dados foram coletados entre agosto e outubro de 2007, portanto, para o ano de 

2007 é possível que mais artigos sejam posteriormente incorporados as bases de dados. 

 Os dados foram coletados nas bases de dados CINAHL/EBSCO, OVID-MEDLINE, 

PASCAL e LATIN-AMERICA E CARIBBEAN LITERATURE IN HEALTH SCIENCES 

(LILACS). O período analisado foi de 1990 à 2007, buscando artigos em Espanhol, Francês, 

Inglês e Português. As palavras chave utilizadas foram “imagem do enfermeiro” e “imagem 

profissional do enfermeiro”; foi realizada busca truncada quando a base de dados possuía esta 

opção com a intenção de ampliar os possíveis resultados. A equipe envolvida nesta revisão 

(duas professoras doutoras, uma brasileira com domínio português/espanhol/inglês e uma 

canadense com domínio inglês/Francês e uma estudante de doutorado com domínio 

português/espanhol/inglês) permitiu que os dados fossem coletados em 4 línguas diferentes. 
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2.5.1 Critérios de inclusão 

 

 

 Os critérios de inclusão para os artigos foram: artigos científicos que apresentem 

resultados de pesquisa em Espanhol, Francês, Inglês ou Português, publicados entre 1990 e 

2007, cujo tema central seja imagem social do Enfermeiro, etapas da metodologia da pesquisa 

descrita de forma clara e coerente, evidência de validade de instrumentos de coleta de dados e 

cuja amostra seja constituída de estudantes de ensino fundamental ou ensino médio. 

 

 

2.5.2 Processo de análise inicial dos artigos 

 

 

 Foram localizados 832 artigos: CINAHL/EBSCO - 300 artigos, OVID-

MEDLINE 301 artigos, PASCAL- 46 artigos e LATIN-AMERICA E CARIBBEAN 

LITERATURE IN HEALTH SCIENCES (LILACS) – 185 artigos. Na primeira etapa, 

constituída de leitura dos resumos 712, artigos foram eliminados, restando 120 artigos (80 em 

Inglês, 27 em Português, 9 em Espanhol e 4 em Francês) para leitura completa.  

Dentre os 120 artigos selecionados, a análise em profundidade causou novas exclusões 

cujo critério pode ser listado em; 

• sem disponibilidade de acesso (11 artigos), 

• pouca informação sobre o processo metodológico (25artigos), 

• imagem do Enfermeiro não era o foco central do artigo (34 artigos), 

• não constituíam resultados de pesquisa (20 artigos),  
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• amostra não constituída de alunos de ensino fundamental ou ensino médio (23 

artigos),  

• amostra incluí crianças com idade menor de 10 anos (1 artigo) 

• amostra constituída de alunos de ensino fundamental, universitários, pais de 

alunos, Enfermeiros escolares e tutores de aconselhamento de carreira, sem um 

detalhamento específico para os alunos do ensino fundamental (1 artigo). 

Finalmente, 5 artigos (0,6%) foram selecionados pois se enquadravam em todos os 

critérios de inclusão.  

 

 

2.5.3 Resultados encontrados nos estudos 

 

 

Dos cinco trabalhos selecionados, dois não encontraram estereótipos negativos em 

relação ao profissional de Enfermagem em quantidade estatisticamente significativa 

(LUCHESI; SANTOS, 2005; DROES; HATTON; KRAMER, 1993).  

Droes, Hatton e Kremer (1993), em estudo com 451 estudantes de ensino médio de 

cinco escolas diferentes em um estado americano descreve que os estudantes apresentaram 

uma imagem da Enfermagem como cuidador/atencioso e científico antes da intervenção 

realizada pelos pesquisadores, mas a dimensão “autonomia”  foi adicionada após a 

intervenção. Os autores discutem ainda que a maior parte dos estudos sobre imagem da 

Enfermagem são descritivos e que a Enfermagem precisa investir em estudos de intervenção 

objetivando a melhoria da imagem social do Enfermeiro. 

Luchesi e Santos (2005), em estudo semelhante com 24 estudantes de uma única 

escola de ensino médio, no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil, 
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observaram que o índice de estereótipos negativos iniciais não alcançou valores 

estatisticamente significativos. Contudo, os índices de estereótipos negativos reduziram a 

aproximadamente a 0% após intervenção educativa. 

Ambos os estudos (Luchesi; Santos, 2005; Droes; Hatton; Kramer, 1993) 

apresentaram abordagem quantitativa e tiveram como objetivo melhorar a imagem social da 

Enfermagem através de intervenções educacionais como palestras, visitas à Faculdade de 

Enfermagem, simulações de atendimentos ao paciente com participação dos alunos. Apesar 

do fato de que os alunos possuíam imagens positivas sobre o profissional de Enfermagem, 

anteriormente às intervenções, ambos os estudos apresentam evidências de melhoria da 

imagem da Enfermagem após a intervenção através de testes estatísticos para significância de 

mudanças. Os autores dos trabalhos apresentam a idéia de que imagens negativas podem 

afetar recrutamento, descrevem as imagens negativas veiculadas pela mídia como fator 

preocupante e reforçam a discussão sobre a necessidade de investir em Marketing e estudos 

de intervenção. 

Na contrapartida destes resultados três trabalhos realizados com metodologia 

qualitativa encontraram resultados preocupantes com alunos de ensino médio ou Fundamental 

(ROSSITER; YAN, 1998; KEMMER; SILVA, 2007; FOONG; ROSSITER; CHAN, 1999). 

Foong, Rossiter e Chan (1999), estudaram 19 alunos de ensino médio de três escolas em Hong 

Kong; Kemmer e Silva (2007) estudaram cinco alunos de ensino médio de uma escola 

particular no Estado do Paraná, Brasil e Rossiter e Yan (1998) estudaram 31 alunos de Ensino 

médio cuja língua-mãe não era o Inglês e cujos pais eram imigrantes da Coréia, Vietnam, 

Líbano e China com a utilização da técnica de “bola de neve” ou “Snow ball” para a 

constituição da amostra, na cidade de Sidney, Austrália. 

Nestes estudos (Rossiter; Yan, 1998; Kemmer; Silva, 2007; Foong; Rossiter; Chan, 

1999), o índice de imagens negativas sobre a Enfermagem foram mais incidentes que imagens 
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positivas e os estereótipos encontrados foram: profissão pouco valorizada, com baixo status 

social, dependente ou submissa à medicina. Houve ainda um desconhecimento sobre o nível 

educacional do Enfermeiro e nenhum estudante ou muito poucos, nos três estudos, 

apresentava intenções sérias de escolha da Enfermagem como profissão. Os três estudos 

trouxeram a idéia de que imagens negativas podem influenciar recrutamento, corroborando 

com a hipótese dos estudos de Luchesi e Santos (2005) e Droes, Hatton e Kramer (1993). 

Os estereótipos “salários baixos” e “baixas perspectivas de ascensão na carreira” e 

imagem do Enfermeiro, como um profissional que precisa lidar com situações desagradáveis 

foram localizados em dois estudos (ROSSITER; YAN, 1998; FOONG; ROSSITER; CHAN, 

1999). “Trabalho técnico”, “seguindo prescrições ou fazendo atividades simples como 

limpeza do paciente e medicações” foram localizados em dois estudos (KEMMER; SILVA, 

2007; FOONG; ROSSITER; CHAN, 1999).  

Além dos estereótipos negativos já descritos acima, comuns aos trabalhos, Foong, 

Rossiter e Chan (1999) encontraram também “trabalho estressante” e “longas jornadas de 

trabalho”. Os autores também observaram que a maior fonte de informação para os estudantes 

foi os programas de TV. Apesar de alguns estudantes (6) apresentarem imagens positivas 

sobre o profissional de Enfermagem como “salários altos”, “trabalho seguro” e “ajudar as 

pessoas como um trabalho bom” a maioria dos estudantes apresentou imagens negativas. Os 

autores relatam, ainda, a necessidade de realizar campanhas realistas sobre o papel do 

Enfermeiro na sociedade para promover a melhoria da imagem da profissão. 

Além dos estereótipos comuns aos outros estudos, Kemmer e Silva (2007) 

encontraram também os estereótipos “Enfermagem como essencialmente hospitalar” e “lidar 

com sofrimento como uma atividade estressante”. Acrescenta-se ainda o desconhecimento 

sobre as áreas que o Enfermeiro pode atuar e sobre a autonomia deste profissional. Os autores 
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acreditam que a mídia tem contribuído para a distorção da imagem da Enfermagem e que a 

falta de conhecimento sobre a profissão reduz o recrutamento.  

Rossiter e Yan (1998) também encontraram algumas imagens positivas sobre o 

Enfermeiro como “atencioso”, “útil”, “educa sobre saúde”, “habilidades interpessoais”. Um 

detalhe preocupante observado nesta pesquisa é que os estudantes relataram que prestígio 

social e altos salários são importantes na escolha da carreira e a Enfermagem não obteve boas 

pontuações nestas duas características. Os pesquisadores ainda solicitaram que os alunos 

opinassem sobre como melhorar a imagem da Enfermagem na sociedade. Os estudantes 

sugeriram que a Enfermagem precisa criar um conceito claro sobre a profissão e seu papel no 

cuidado em saúde e que estes conceitos devem ser introduzidos nas escolas em nível infantil 

através de visitas aos hospitais, que Enfermeiros entusiastas devem dar palestras sobre a 

Enfermagem no Ensino médio, material de divulgação como panfletos coloridos e atraentes 

devem ser utilizados nas escolas e comunidade e que as oportunidades da carreira devem ser 

divulgados em programas de televisão e revistas.  

O número de artigos localizados foi pequeno e não permite uma generalização dos 

resultados; entretanto, os artigos sobre o problema da imagem da profissão procederem de 

todos os continentes e os 5 artigos selecionados procederam de 4 continentes diferentes, o que 

pode sugerir que trata-se de um problema ou preocupação mundial. Três estudos localizaram 

estereótipos descritos na literatura de História da Enfermagem e imagem da profissão, 

indicando que mais estudos devem ser realizados e que existe a possibilidade de o fenômeno 

ainda estar presente. Dois dos estudos apontaram que estratégias educativas simples e de 

baixo custo podem ter resultados positivos na melhoria da imagem da profissão. 
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2.6 O ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Estudos na literatura têm apontado que a imagem é um componente fundamental na 

escolha de carreira para jovens. Para resolver a deficiência no recrutamento de jovens para a 

Enfermagem é essencial identificar a imagem que estes jovens estudantes possuem acerca da 

Enfermagem (MENDEZ; LOUIS, 1991). 

Os estudantes do ensino médio constituem a essência do campo de recrutamento para 

muitas profissões. Neste momento os indivíduos tomam decisões sobre suas futuras carreiras. 

Apesar de parecer óbvio que os estudantes tenderão a optar por carreiras com as quais 

possuam afinidade, esta afinidade se dá através do conhecimento e entendimento que o 

estudante possui sobre a profissão, assim como a imagem que ele possui sobre a mesma 

(FOONG; ROSSITER; CHAN; 1999).  

São vários os meios de obtenção de informações utilizados pelos adolescentes: 

conversas com parentes, profissionais, materiais impressos, televisão (SAUERMANN, 2005). 

A imagem de uma profissão é fundamental no desenvolvimento da mesma e é 

diretamente conectada ao poder, autonomia e status. Neste sentido a imagem negativa de uma 

profissão dificultará o desenvolvimento da mesma e seu reconhecimento social. “O que as 

pessoas pensam do profissional é tão importante quanto aquilo que ele realmente é” 

(SANTOS, FERRAZ; DIOGO; SOUZA, 1988, p250). 

 Os estereótipos terão influência na opinião das pessoas e impacto na escolha 

vocacional de jovens, modificando a quantidade e qualidade de estudantes ingressantes na 

Enfermagem (SANTOS, FERRAZ; DIOGO; SOUZA, 1988).  

 O adolescente terá em mente atributos como salário, status e grau de autonomia no 

momento da escolha da profissão (SAUERMANN, 2005).  
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Primi, et al. (2000), em estudo realizado junto a estudantes de Campinas de uma escola 

pública e outra da rede privada concluiu que na amostra os alunos da escola pública tenderam 

dar mais valor ao prestígio social e ao fator econômico das profissões.  

Em estudo sobre orientação de carreira para adolescentes do gênero feminino  O’Brien e 

Fassinger (1993), concluem que os resultados de sua amostra assemelham-se a literatura, que 

a escolha de carreira para o gênero foi influenciada pela crença sobre habilidades pessoais, 

personalidade, atitudes acerca de papéis de gênero e a relação com a mãe. 

 A problemática da imagem social do enfermeiro é um fenômeno mundial, assim como 

os estudos sobre o tema e a preocupação acerca do jovem que corresponde ao campo de 

recrutamento profissional, no Brasil, os estudantes de ensino médio.  

 Atuar nestes grupos, acerca da Enfermagem, pode refletir em diminuição da evasão 

nos cursos universitários, uma vez que o estudante adquire conhecimento de qualidade acerca 

da profissão.  

 Entretanto, a grande maioria destes estudos preocupa-se em aferir a imagem social do 

enfermeiro ou o nível de estereótipos, sem efetivamente estudar o efeito de marketing 

profissional nesta área. Entretanto os poucos estudos que procuraram interferir no fenômeno 

apresentaram bons resultados. 

 Apenas o estudo do fenômeno não parece suficiente para a alteração de paradigmas 

construídos historicamente. Neste sentido, faz-se necessário que a Enfermagem possua ações 

diretivas no sentido de melhorar o recrutamento de alunos e despertar vocações para a profissão.  

 O estudo dos mecanismos ideológicos que atuam na construção da imagem da 

Enfermagem enquanto carreira possui influência ainda na atualidade e têm refletido em 

mudanças nos paradigmas de saber e poder, promovendo resistência e superação dos antigos 

modelos. Reconhecer os mecanismos de opressão e como este se mantém e se reproduzem 

não é suficiente. A Enfermagem necessita construir “instrumentos que vislumbrem a 

superação” (COELHO, 2005, p.348).  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 

 Construir um questionário multidimensional para avaliar a percepção de alunos do 

Ensino Médio frente à Enfermagem. 

 

 Avaliar a presença de estereótipos relacionados à profissão Enfermagem em alunos do 

Ensino Médio do município de Ribeirão Preto  
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4 MÉTODOS E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

 Trata-se de um estudo de instrumentação onde se tem a construção e validação de 

um instrumento formal quantitativo. As questões para este instrumento podem derivar da 

experiência clínica, teoria ou pesquisa anterior. Posteriormente estes itens são submetidos a 

testes rigorosos (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004). A construção do questionário foi 

necessária em virtude da necessidade do pesquisador utilizar um instrumento para a realidade 

brasileira e a escassa quantidade de estudos populacionais voltados para esta temática.  

 No presente estudo realizaremos a finalização da construção do questionário 

multidimensional desenvolvido na Dissertação de Mestrado “Imagem do Enfermeiro sob a 

ótica de alunos do ensino médio: elaboração de instrumento”.  

Para Silva e Ribeiro-Filho (2006, p.43), um questionário multidimensional tem 

“objetivo de medir mais que uma variável e, portanto, possuem mais do que uma escala”.  

  

 

4.2 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 Considerando a utilização de uma teoria da área de psicologia social (atitudes), no 

presente estudo a fase de construção do instrumento de medida seguiu as orientações da 

Psicometria. 
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 A Psicometria é um ramo da Psicologia que estuda os fenômenos psicológicos; seu 

enfoque está nos fenômenos em si e não no conceito (número). Portanto se caracteriza “por 

expressar (observar) o fenômeno psicológico através do número, em vez da pura descrição 

verbal”. Entretanto, sua essência é o fenômeno psicológico. (PASQUALI, 2003, p11-12) 

As atitudes, características, traços, entre outros, são abordados cientificamente pela 

Psicometria. Este domínio da mensuração utiliza escalas, questionários, entre outros, que são 

constituídos por “um conjunto de tarefas administradas sob condições controladas e que são 

usados para avaliar o conhecimento, as habilidades e outras características ou constructos 

psicológicos dos indivíduos” (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006 p.49). 

 Apesar da Psicometria seguir os postulados da Teoria da Medida, uma vez que foi 

desenvolvida, em sua maioria, por estatísticos ocorre a utilização de símbolos para representar 

parâmetros. Contudo, estes parâmetros devem “adquirir uma definição substantiva em termos 

da disciplina psicológica” uma vez que a análise estatística isoladamente não é suficiente para 

o entendimento dos fenômenos (PASQUALI, 2003, p.53). 

 Construir e aferir um instrumento de medida requer um amplo conhecimento do 

constructo que será mensurado e do processo que deve ser percorrido para testar se este 

instrumento avalia, discrimina ou prediz este constructo (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). 

 Segundo Silva e Ribeiro-Filho (2006) de forma geral os instrumentos de medidas 

devem ser claros, compreensíveis, de fácil aplicação e passíveis de utilização em contextos 

clínicos diversos. Contudo devem-se destacar três etapas principais para a construção de um 

instrumento de medida: 

 1º Levantar o conceito que explica o significado do constructo que queremos medir. 

Este passo pode ser alcançado pela revisão de literatura e busca de escalas já 

construídas. Caso estas escalas já existentes não respondam às necessidades do 

pesquisador, inicia-se a construção de um instrumento. 
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  2º Desenvolvimento do instrumento: Geração dos itens do instrumento que sejam 

relevantes para a mensuração, verificar que tipo de respostas se quer obter 

(dicotômica, contínua, etc) e se há necessidade de reduzir itens. 

 3º Aferição das propriedades psicométricas: verifica-se se o instrumento é válido e 

fidedigno através de uma série experimentos. 

 

 

4.2.1 Implementação das recomendações Psicométricas 

 

4.2.1.1 Primeiro Passo: Revisão da Literatura sobre o constructo 

 

 Considerando os objetivos do presente trabalho realizou-se revisão de literatura sobre 

estereótipos e seu conceito dentro da teoria de atitudes, escolha vocacional, História da 

Enfermagem e os estereótipos nesta relatados, buscando elementos que poderiam interferir na 

imagem do profissional de Enfermagem em alunos de ensino médio. As escalas 

internacionais, em sua maioria apresentam pequenas escalas tipo Likert abordando os 

estereótipos de forma inadequada para a realidade brasileira (segundo a análise da 

pesquisadora do presente trabalho) e pautando-se apenas na literatura de História da 

Enfermagem, sem utilização de uma teoria da Psicologia ou de outra área para a discussão dos 

resultados e construção das escalas. Neste sentido, sentiu-se a necessidade de construir um 

questionário para a realidade brasileira pautada em uma área da Psicologia para discutir o 

fenômeno.  
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4.2.1.2 Segundo Passo: Desenvolvimento do instrumento 

 

4.2.1.2.1 Geração dos itens 

 

No presente estudo os itens do instrumento formal foram levantados na literatura sobre 

Psicologia Social no que se refere à construção das atitudes, da literatura sobre escolha 

profissional e da literatura de Enfermagem e História da Enfermagem acerca dos estereótipos 

encontrados ao longo dos tempos na sociedade. 

 Para revisão da literatura foram utilizadas as bases de dados LILACS, PUBMED, 

DEDALUS, SCIELO, OVID e PASCAL. 

 Entretanto, foi necessário considerar que o número de fatores que poderiam vir a 

influenciar a presença de estereótipos relativos ao profissional de Enfermagem é muito amplo. 

Devido a complexidade destes fatores não será possível contemplar todos neste trabalho. 

Como exemplo, os fatores auto-estima e personalidade demandariam escalas próprias. Em 

contrapartida, a discussão da teoria é rica no auxílio de formulação das hipóteses.  

 O instrumento de coleta de dados é constituído de dois questionários (A e B).   

 O questionário A é composto por itens sobre prestígio social relacionado a algumas 

profissões encontradas em Ribeirão Preto, escolhidas pela pesquisadora, incluindo as 

profissões existentes na área da saúde. Nesta fase do instrumento não fica subentendido o 

enfoque a Enfermagem. Os fatores contemplados neste questionário são: Idade, gênero, 

carreira escolhida, fatores de interesse para a escolha da carreira (conciliação trabalho/família, 

mercado de trabalho, autonomia da profissão, salário, entre outros), exposição à profissão 

escolhida, status social e econômico das profissões, relação com a família, familiaridade com 

papéis de gênero (relacionados à profissões, habilidades e mercado de trabalho).  
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O instrumento B é composto por itens sobre fatores que influenciam a formação de 

estereótipos acerca do profissional de Enfermagem relatados na literatura. Os fatores inclusos 

neste questionário são: exposição à Enfermagem (quantidade e qualidade), grau de 

escolaridade do Enfermeiro, percepção sobre as causas da baixa demanda de Enfermeiros do 

gênero masculino, percepção sobre as habilidades da Enfermagem e Medicina e presença ou 

ausência dos estereótipos: “profissão feminina”, “auxiliar e submissa à Medicina”, 

“religiosidade”, “profissão manual”, “enfermeira como símbolo sexual”, “valorização social”, 

“necessidade de pouca instrução”, “trabalho multidisciplinar”. 

 

4.2.1.2.1.1 Escalonamento dos itens 

 

 Por tratar-se de um instrumento complexo (multidimensional) houve necessidade de 

resposta em mais de um nível escalar; entretanto, a maioria dos itens se alternam entre a 

escala nominal (ex: gênero) e a escala ordinal (tipo likert). 

 É fundamental realizar um escalonamento, pois cada tipo de escala permite uma 

determinada análise estatística, já que quando o dado psicológico é convertido em um número 

ou posição para sua análise ele deve manter as mesmas qualidades. Ou seja, se a resposta é 

ordinal, a análise dos escores só poderá ser feita para este tipo de escala.  

Segundo Silva e Ribeiro Filho (2006, p.17) para o nível ordinal que irá constituir a 

maioria dos itens da escala podem ser utilizados os coeficientes de correlação-de-ordem de 

Spearman e Kendall, testes de significância de diferenças entre grupos baseados na ordenação 

dos casos, como Wilcoxon e testes não paramétricos como o de Kruskal-Wallis, Mann-

Whitney ou teste de Friedman. 
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4.2.1.3 Aferição das propriedades psicométricas: validade e fidedignidade 

 

4.2.1.3.1 Verificação da validade do questionário 

 

Validade é o grau que um instrumento realmente mede aquilo que ele foi concebido 

para medir. Referindo-se a validade de instrumentos de coleta de dados, observa-se que várias 

são as formas de validação (POLIT, BECK , HUNGLER, 2004; CASSIANI, 1987). 

Os estudiosos tem classificado os tipos de validade em três categorias: Validade de 

conteúdo e validade aparente, a validade de constructo e a validade relacionada ao critério 

(SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006) 

 

4.2.1.3.1.1 Verificação da validade de conteúdo 

 

No presente estudo, optou-se por trabalhar com a validade de conteúdo, validade 

aparente e validade de constructo.  

A fim de promover o aprimoramento do instrumento passou novamente pelas etapas 

de validade de conteúdo e aparente que já haviam sido realizadas no primeiro estudo. A 

validade de conteúdo enfoca a adequação da amostra da área do conteúdo a ser medido e 

também se caracteriza extremamente relevante na medida de aspectos psicossociais 

complexos. A validade do conteúdo de um instrumento é baseado em critérios. Especialistas 

na área dos conteúdos são chamados para analisar a adequação dos elementos na 

representação do universo hipotético de conteúdos, nas proporções corretas (POLIT, BECK , 

HUNGLER, 2004; CASSIANI, 1987). 
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A validade de conteúdo verifica se a constituição dos itens do instrumento de medida é 

representativa dentro do conteúdo proposto. Ocorre uma avaliação mais qualitativa que 

quantitativa dos itens (SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006).  

A validade de conteúdo, ou análise de conteúdo, segundo Pasquali (1999, p.53) 

também pode ser chamada de análise dos juízes, cujo objetivo central é verificar a adequação 

“da representação comportamental do(s) atributo(s) latente(s)”. 

Para alcançar a validade de conteúdo seguiremos a recomendação de Silva e Ribeiro 

Filho (2006) que consiste em solicitar que os avaliadores/especialistas respondam se o item 

avalia uma característica ou dimensão do constructo pesquisado. Os avaliadores/especialistas 

receberam três possibilidades de resposta: 1) essencial, 2) útil, mas não essencial e 3) não 

necessário. Para utilização do item deverá haver concordância de que o item é essencial de 

mais de 50% dos juízes. 

No presente estudo solicitamos a avaliação de 3 Psicólogos (2 Doutores e 1 

Especialistas), 3 Enfermeiros (Doutores, pesquisadores nas áreas de História da Enfermagem, 

Análise Crítica da Assistência de Enfermagem ou Comunicação em saúde) e 1 Estatístico. 

 

4.2.1.3.1.2 Verificação da validade aparente e análise semântica 

 

A validade aparente caminha junto com a validade de conteúdo e abrange a 

compreensão da relevância que os itens parecem ter pelos construtores da mesma, juízes e 

indivíduos que compõem a pesquisa. Geralmente é focada no ponto de vista do sujeito da 

pesquisa (SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006). 

A análise semântica dos itens verifica se os itens são compreensíveis para o extrato 

mais baixo da população e também com o grupo mais sofisticado da população a fim de evitar 
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deselegância. O objetivo principal é que a compreensão dos itens não seja um fator 

complicador ao responder o instrumento (PASQUALI, 2003). 

Neste sentido, durante a análise de conteúdo os juízes foram solicitados, também, a 

avaliar se os itens eram claros e compreensíveis para a população estudada. 

A fim de avaliar a validade aparente e realizar a análise semântica entre o público alvo 

foi realizado um teste piloto com duas escolas escolhidas propositadamente, após o sorteio da 

amostra da população, com a finalidade de avaliar a compreensão e a qualidade do 

instrumento frente ao grupo alvo. Foi solicitado aos alunos que explicassem com suas 

próprias palavras sua compreensão sobre cada item. 

 

4.2.1.3.1.3 Verificação da validade de constructo 

 

A validade de constructo “constitui a maneira direta de verificar a hipótese da 

legitimidade da representação comportamental dos traços latentes” (PASQUALI, 1997, p. 

168). Neste trabalho optou-se por trabalhar com a validade de constructo sob o ângulo da 

análise da representação utilizando a análise fatorial dos itens. 

A análise fatorial trata-se de procedimentos matemáticos que identificam 

conglomerados ou agrupamentos das variáveis, através da identificação de interlocuções. 

Estes agrupamentos recebem a denominação de fator ou dimensão que será constituído pelos 

itens do instrumento que correlacionam altamente entre si e em menor grau com outros 

agrupamentos (SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006). 
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4.2.1.3.2 Verificação da fidedignidade do questionário 

 

A fidedignidade também chamada de precisão de um teste refere-se às características 

que o instrumento deve possuir para medir sem erros. Isto significa que o instrumento deve 

obter resultados idênticos quando aplicados aos mesmos sujeitos em ocasiões diferentes ou 

testes equivalentes na mesma ocasião, ou seja, a correlação entre as medidas deve ser 1. 

Entretanto devemos considerar que o erro sempre ocorre durante as medidas; quanto mais a 

correlação se afasta de 1 maior o erro (PASQUALI, 2003). 

As estimativas de fidedignidade usualmente são calculadas através de coeficientes de 

correlação que podem ser agrupados em quatro categorias: 1) fidedignidade entre avaliadores; 

2) fidedignidade teste-reteste; 3) fidedignidade das formas alternadas; 4) medidas de 

consistência interna (SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006). 

No presente estudo será utilizada a estimativa da fidedignidade através da medida de 

consistência interna. Esta metodologia permite estimar a fidedignidade através de uma única 

aplicação do instrumento em um grupo de sujeitos, avaliando a homogeneidade dos itens 

(SILVA; RIBEIRO FILHO, 2006). Para Pasquali (1997) desde que seja aplicada a uma 

amostra significativa de sujeitos, a validade interna pode ser avaliada através do Coeficiente 

alfa (α), que possibilita verificar a congruência dos itens entre si.  
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4.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

 O estudo foi realizado em escolas de ensino médio do município de Ribeirão Preto – 

SP. A população do estudo é composta por alunos regularmente matriculados no ensino 

médio regular (não inclui supletivos, pois a faixa etária é mais avançada) das escolas públicas 

do município de Ribeirão Preto.  

Optou-se pelas escolas públicas em virtude da dificuldade de acesso às escolas 

particulares para fins de pesquisa e ainda por considerarmos que não seria possível constituir 

uma amostra representativa do município de Ribeirão Preto, visto que durante 

desenvolvimento da primeira etapa do trabalho, em 2004, a maioria das escolas privadas 

recusou-se a fornecer o número de alunos matriculados no ensino médio, mesmo tendo o 

pesquisador ido pessoalmente nas coordenações das escolas, munido com documento oficial 

solicitando a informação. A Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto não possui 

autorização para divulgar os dados da rede privada. 

Além disso, a decisão se baseou na verificação de que o número de escolas públicas é 

suficiente para efetuar a validação do questionário, segundo a psicometria. Apenas uma escola 

privada foi escolhida por conveniência para a validade semântica (necessidade de avaliação 

das questões pelo grau considerado mais alto da população). 
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4.4 AMOSTRA 

 

 

Realização de levantamento das escolas públicas de Ensino médio de Ribeirão Preto 

junto a Secretaria Municipal da Educação (Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto) e Diretoria 

de Ensino – Região de Ribeirão Preto. As escolas foram alocadas conforme as regiões 

(subsetores) que se encontram. 

 O estudo foi realizado mediante a utilização de uma amostra da população. Para 

Berquó, Souza e Gotlieb (1981, p.133) população pode ser definida como “um conjunto de 

elementos, cada um deles representando uma ou mais características em comum. Amostra é, 

simplesmente, uma parte da população”. A amostragem pode ser utilizada em populações 

grandes, no presente estudo, sua vantagem está relacionada a um custo menor e menor tempo 

para obtenção de resultados. 

A amostra das escolas foi obtida através de amostragem estratificada; considerando que 

as escolas de ensino médio no município de Ribeirão Preto estão distribuídas por regiões e 

séries. A amostra simples estratificada com partilha proporcional é utilizada quando o 

pesquisador deseja que subpopulações tenham a mesma proporção na amostra que àquela 

apresentada na população (BERQUÓ; SOUZA; GOTLIEB, 1981). 
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4.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS PARA COM OS INDIVÍDUOS DA AMOSTRA 

 

 

 Foi solicitada autorização da Secretaria Municipal da Educação (Prefeitura Municipal 

de Ribeirão Preto) e Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto para realização do 

estudo. O projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP obtendo aprovação (ANEXO 1). 

 Foi realizada entrevista com os coordenadores das escolas sorteadas para os devidos 

esclarecimentos sobre o estudo. Em caso de recusa por parte da escola, a mesma seria 

excluída da pesquisa sem substituição. Contudo, nenhuma escola recusou-se a participar. 

 Houve exposição da finalidade da pesquisa aos indivíduos, garantia de não prejuízo 

aos alunos que participarem e aos que não quisessem participar da pesquisa, sigilo de suas 

identidades. Houve ainda solicitação do consentimento livre esclarecido dos alunos e dos pais, 

ou responsáveis pelos menores de 18 anos, de sua participação na pesquisa dois dias antes da 

coleta de dados. O pesquisador permaneceu meio período (5h), no dia seguinte à entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (um dia antes da coleta de dados) à disposição 

dos pais dos alunos que quisessem sanar dúvidas sobre a pesquisa, cumprindo solicitação feita 

pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2) continha ainda um telefone de contato para 

que os pais pudessem telefonar caso tivessem dúvidas. Um Enfermeiro esclarecido sobre a 

pesquisa ficou responsável por atender os telefonemas enquanto o pesquisador permanecia 

nas escolas. Nenhum pai compareceu às escolas para solicitar esclarecimento de dúvidas, 

apenas uma mãe telefonou para solicitar maiores informações. 
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propriedades 
psicométricas  
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4.6 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

 

Devido à alterações no questionário utilizado na Dissertação de Mestrado para o plano 

piloto, o instrumento foi novamente submetido `a validade de conteúdo, validade aparente e 

validade de constructo.  

Foi solicitado aos avaliadores/especialistas que julgassem a questão como: 1) essencial, 

2) útil, mas não essencial e 3) não necessário e também se eles julgavam o item claro e de 

fácil entendimento para um aluno no ensino médio. Para utilização do item deveria haver 

concordância de que o item é essencial por mais de 50% dos juízes. 

Solicitamos a avaliação de 3 Psicólogos (Doutores ou Especialistas), 3 Enfermeiros 

(Doutores, pesquisadores na área de História da Enfermagem, Analise Crítica da Assistência 

de Enfermagem ou Gênero) e 1 Estatístico. 

 

 

4.6.1 - 1ª Versão do instrumento entregue aos juízes: QUESTIONÁRIO A 

 

 

Toda questão é seguida da área de avaliação do juiz onde o mesmo faz suas 

considerações em relação aos objetivos e à validade do conteúdo, como exemplificado no 

primeiro quadro; as demais questões seguiram o mesmo padrão. Algumas questões foram 

agrupadas em pequenos núcleos e examinadas em conjunto. Foi entregue ainda a diagramação 

original do questionário, visto que a diagramação para análise dos juízes teve que ser 

modificada para a melhor visualização. A seguir, é apresentada a primeira avaliação dos sete 

juízes para cada item do questionário.     
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QUESTÕES DE IDENTIFICÃO OBJETIVO 
Num Quest 
 
Data Nascimento ___/___/____Gênero :1-Masculino     2- Feminino          
 

As questões de identificação têm como objetivo inicial verificar 
a idade, gênero (que será amplamente utilizado para verificação 
de correlação com outros itens) 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  Os juízes não manifestaram sugestões de alteração para este item.  
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QUESTÕES OBJETIVO 
1. Ao terminar o colegial o que você vai fazer em relação aos estudos? 
 
1-Parar de estudar /2-Cursinho/ 3-Curso técnico/ 4-Faculdade / 5- Não sei 
 
2. Ao término do colegial você... 
1-Vai trabalhar/ 2- Já está trabalhando/ 3- Não vai trabalhar/ 4-Não sabe 
 
3. Tendo oportunidade que faculdade você gostaria de fazer?__________________ 

Os itens procuram medir a intenção do aluno em prestar 
o exame vestibular, avaliar as opções de trabalho dos 
alunos que não vão realizar o exame do vestibular e 
Identificar a profissão de escolha do aluno. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 6 juízes 1 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 6 juízes 1  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu alterar objetivo: A questão procura medir a intenção do aluno em prestar o exame vestibular, se o aluno pretende 
trabalhar após o término do colegial e Identificar a profissão de escolha do aluno. 

• 2 juízes sugeriram alterar item 3 para: Tendo oportunidade qual faculdade você gostaria de fazer?   
• 1 juiz sugeriu alterar item 3 para: Que faculdade você gostaria de fazer se tivesse oportunidade?  
• 1 juiz sugeriu alterar item 3 para: Tendo oportunidade de ir para a faculdade qual curso você gostaria de fazer?  
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QUESTÃO OBJETIVO 
4. Enumere de 1 a 10, sendo 1 o fator MAIS IMPORTANTE até 10 o MENOS 
IMPORTANTE. Quais os aspectos mais importantes que uma profissão deve 
possuir para que você a escolha?  
Possibilidade de conciliar trabalho e família          Mercado de trabalho bom 

Trabalho que não causa estresse                             Prestígio social 

Poucas horas de trabalho semanais                        Possibilidade de alcançar chefia  

Apoio da família                                                    Realização pessoal 

Salários altos                                            Não trabalhar de fim de semana, ou à noite 

Além dos fatores acima citados, existe algum fator que você considera importante? Qual 
______________________________________ 

Esta questão procura medir os fatores de interesse nas 
profissões que mais atraem os alunos e posteriormente 
analisar estas características com a profissão escolhida. 
O indivíduo que está em fase de escolha também irá 
voltar-se para certos “atributos” da profissão como 
salários, status social, grau de autonomia, entre outros 
(SAUERMANN, 2005).  
Primi, et al. (2000), em estudo realizado junto a 
estudantes de Campinas de uma escola pública e outra 
da rede privada concluiu que na amostra os alunos da 
escola pública tenderam dar mais valor ao prestígio 
social e ao fator econômico das profissões.   

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu alterar item “Possibilidade de alcançar chefia” para: “Possibilidade de ser chefe” 
• 1 juiz sugeriu alterar item “Mercado de trabalho bom” para: “Emprego disponível no mercado de trabalho ou Profissão com muita 

oferta de emprego” 
• 1 juiz sugeriu alterar item “Apoio da família” para: “Profissão que a família apóia” 
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QUESTÃO OBJETIVO 
5. Para as questões abaixo responda 1 se a resposta for SIM  e  2 - se a resposta
for NÃO 
a)Sabe quais as faculdades/escolas onde tem o curso que você escolheu? 

b)Sabe quanto ganha em média o profissional? 

c)Já conversou com um profissional para esclarecer dúvidas? 

d)Buscou informações em jornais, revistas, internet? 

e)Precisa sair de Ribeirão para fazer o curso que você escolheu? 

f)Tem apoio da família para a profissão que você escolheu? 

   Avaliar se o aluno buscou informações sobre a profissão 
escolhida, a qualidade destas informações e se há apoio da 
família. 
   As informações acerca das profissões podem ser 
pesquisadas pelos adolescentes de várias formas, seja 
através de conversas com parentes, profissionais, 
materiais impressos, televisão (SAUERMANN, 2005).   

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 6  juízes 1  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário? 7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu alterar o objetivo para: Avaliar se o aluno buscou informações sobre a profissão escolhida, a fonte destas informações e se 
há apoio da família. As informações acerca das profissões podem ser pesquisadas pelos adolescentes de várias formas, seja através de 
conversas com parentes, profissionais, materiais impressos, televisão (Sauermann, 2005).   

• 1 juiz sugeriu que seja incluído a palavra você no início de todos os itens 
• 1 juiz sugeriu alterar item “Sabe quais as faculdades/escolas onde tem o curso que você escolheu?” para: “Você sabe quais as faculdades 

ou escolas que tem o curso que você escolheu?”  
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QUESTÃO OBJETIVO 
6. Enumere de 1  (a que tem mais status social) até 14  (a que tem menos status 
social). Das profissões abaixo quais são, em sua opinião, as que têm mais destaque 
(status, prestígio) na sociedade? 
 

Nº Profissão  Nº Profissão  Nº Profissão 
 Fonoaudiologia   Letras   Medicina 
 Direito   Fisioterapia   Enfermagem 
 Administração   Odontologia   Nutrição 
 Engenharia   Serviço Social   Computação 
 Psicologia   Farmácia    

 
Existe alguma outra profissão além destas que você destacaria? Qual ou 
quais?_______________________________________________________________ 

Avaliar a posição da Enfermagem num ranking de 
profissões. Foram escolhidas profissões da saúde e as 5 
profissões mais procuradas na FUVEST 2004,  
excetuando-se Medicina, que está em 1ºlugar no ranking 
da FUVEST pois já se encontra no primeiro grupo e 
Matemática que estava associada à computação. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  

• 1 juiz solicitou a inclusão de pedagogia, pois refere-se ao ensino e possui conotação social de “profissão feminina” podendo ser um bom 
ponto de comparação com a Enfermagem no ranking. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
7. Dentre as profissões listadas abaixo, quais são, em sua opinião, as que 
ganham mais dinheiro. Enumere de 1  (a que ganha mais dinheiro) até 14  (a 
que ganha menos dinheiro). 

N Profissão  Nº  Profissão  N Profissão 

 Fonoaudiologia   Letras   Medicina 
 Direito   Fisioterapia   Enfermagem 
 Administração   Odontologia   Nutrição 
 Engenharia   Serviço Social   Computação 
 Psicologia   Farmácia    

Além destas, existe alguma outra profissão, na sua opinião, que  ganha muito 
dinheiro? Qual ou quais? ______________________________________________ 

Avaliar o conhecimento dos alunos acerca das condições 
salariais das seguintes profissões e, uma vez que o salário 
constitui-se um fator de status para os alunos analisar a 
Enfermagem frente a estas profissões. 
Estudos sobre o prestígio de profissões são clássicos na 
literatura. Em suma, é listada uma seqüência de profissões e 
pede-se ao indivíduo que enumere as carreiras por ordem de 
status. Na Enfermagem um exemplo desta prática é a tese de 
Cátedra da Professora Glete de Alcântara (1963). 
 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz solicitou a inclusão de pedagogia, pois refere-se ao ensino e possui conotação social de “profissão feminina” podendo ser um bom 
ponto de comparação com a Enfermagem no ranking. 

• 1 juiz sugeriu alterar o enunciado da questão para: “Dentre as profissões listadas abaixo, quais são, na sua opinião, as que oferecem 
salários mais altos?”  e alterar  “Além destas, existe alguma outra profissão, na sua opinião, que ganha muito dinheiro?” para “Além 
destas, existe alguma outra profissão que, em sua opinião, oferece salários altos?” 
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QUESTÃO OBJETIVO 
8.Em que trabalham seus pais? Mãe_______________    Pai__________________ 
 
Grau de escolaridade: Mãe   Pai 
0-  Analfabeto 
1-  1º Grau incompleto (não chegou até a 8ª. Série)        2-  1º Grau completo (terminou a 8ª. série) 
3-  2º Grau incompleto (não chegou até o 3º colegial)    4-  2º Grau completo (terminou o 3º colegial) 
5-  3º Grau incompleto (não terminou a faculdade)        6-  3º Grau completo (terminou a faculdade)  

Avaliar se existe influência da profissão dos pais na 
escolha do aluno. 
O’Brien e Fassinger (1993), em estudo sobre orientação 
de carreira para adolescentes do gênero feminino, 
concluem através de seus resultados que a escolha de 
carreira para o gênero feminino foi influenciada pelo que 
o indivíduo associa com suas habilidades, personalidade, 
atitudes acerca de papéis de gênero e a relação com a 
mãe. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu alterar o enunciado da questão para: “Qual é a profissão de seus pais?”   
• 1 juiz sugeriu alterar o enunciado da questão para: “Seus pais trabalham com o quê ?”   
• 1 juiz sugeriu alterar o enunciado da questão para: “Em quê trabalham seus pais?”   
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QUESTÃO OBJETIVO 
9. Para as questões abaixo responda 1 se a resposta for SIM  e  2 - se a resposta for NÃO 
a. Seus pais dão opiniões ou conselhos sobre o que você vai fazer depois do colegial (trabalhar, 
faculdade, curso, etc)?  
b. A vida profissional dos seus pais influenciou a sua escolha de carreira?  
c.Você tem o hábito de ler jornal? 
d.Você tem o hábito de ver noticiário na televisão?    
e.Você tem o hábito de freqüentar  palestras, seminários ?  
f. Você tem o hábito de freqüentar biblioteca?  
 
10. Você usa a internet ?: 1-Muito / 2- Razoavelmente/ 3- Pouco/4 -Não uso    

Avaliar se o aluno reconhece haver 
influência do trabalho dos pais na 
escolha da carreira e procura 
verificar a fonte das informações 
que o aluno tem acesso. 
 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário? 7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  Os juízes não manifestaram sugestões de alteração para este item.  
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QUESTÃO OBJETIVO 
11. Para as questões abaixo responda: 
1- Profissão melhor desempenhada por HOMENS,    
2- Profissão melhor desempenhada por  MULHERES 
3- Indiferente, melhor desempenhada por AMBOS,   
 4- Não Sei 
 
Computação                            Nutrição                       Enfermagem 

Medicina                                 Farmácia                     Serviço Social 

Odontologia                           Fisioterapia                   Letras 

Psicologia                              Engenharia                    Administração 

Direito                                   Fonoaudiologia 

As questões seguintes procuram medir a familiaridade do aluno com 
papéis de gênero.  Esta questão especificamente pretende identificar se o 
aluno considera a Enfermagem uma profissão feminina. 
Para Fassinger (1990 apud O´BRIEN; FASSINGER, 1993, p.457) a 
escolha profissional para o gênero feminino está relacionado à habilidade, 
atitudes em relação a papéis de gênero, personalidade, família, entre 
outros.  
Desde pequenas as crianças já assimilam o conceito de trabalho e a maioria 
das mulheres optará por profissões femininas, baseadas em estereótipos 
sociais que se referem a capacidades e habilidades consideradas femininas 
(LASKY, 1988). 
Um item interessante é verificar se os alunos do gênero feminino estão 
optando por profissões que elas classificam como femininas, pois também 
pode ser um indício de baixa auto-estima e que aumenta a tendência dos 
indivíduos em manifestar estereótipos. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião,  a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz solicitou a inclusão de pedagogia, pois refere-se ao ensino e possui conotação social de “profissão feminina” podendo ser um bom 
ponto de comparação com a Enfermagem no ranking. 
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Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu  a inclusão das características: responsabilidade, comprometimento, solidariedade e trocar realista por “realidade” 
• 2 juízes solicitaram para trocar to termo “realista”  por “realismo” 
• 1 juiz sugeriu utilizar os termos  “Ser realista”, “ser afetuoso”, “afeição”, “afetividade”  

 
 

QUESTÃO OBJETIVO 
12. Para as questões abaixo responda se as características são mais 
1- MASCULINAS      2- FEMININAS    3 -DE AMBOS       4- Não Sei 
 
Sensibilidade                        Maturidade                      Criatividade                      Idealismo                   

Agressividade                      Honestidade                     Competência                     Passividade               

Frieza                                  Ousadia                            Independência                 Afetuosidade 

Raciocínio crítico                Liderança                        Compreensão 

Paciência                             Realista                           Timidez 

Identificar se o aluno reproduz os papéis de gênero 
disseminados na sociedade e se existe diferença entre 
homens e mulheres. Supõe-se que, quanto maior a 
reprodução de papéis de gênero maior será a presença de 
estereótipos negativos em relação à Enfermagem. 
A maior auto-estima masculina sobre a feminina é explicada 
pelo fato de que os homens são ensinados a reconhecer-se 
como agressivos, dominantes, independentes, 
autoconfiantes, com facilidade para tomada de decisões. Por 
outro lado, a auto-imagem desenvolvida pelas mulheres é de 
gentileza, preocupação com a aparência, emotiva, entre 
outros (LASKY, 1988). 
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QUESTÃO OBJETIVO 
13. A seguir colocamos uma série de frases. Dê sua opinião expressando seu grau de 
concordância ou discordância conforme a escala a seguir 

 
1-Concordo totalmente/  2-Concordo em parte / 3-Não concordo nem discordo/  4-Discordo em parte/  5-
Discordo  totalmente 
 
a) Os homens são mais competitivos que as mulheres 

d) As mulheres têm mais facilidade de tomar iniciativa e liderar que os homens 

e) Em trabalhos pesados, que exigem força, os homens são melhores que as mulheres 

f) Em trabalhos delicados e de precisão as mulheres são melhores do que os homens. 

Identificar a aceitação dos papéis de 
gênero 
A identidade de gênero irá influenciar 
em vários aspectos cotidianos. 
Atualmente, percebe-se que o 
mercado de trabalho dá preferência 
para profissionais do sexo masculino, 
devido a crenças relacionadas ao 
gênero como liderança, determinação, 
agressividade entre outros (BARON; 
BYRNE, 1997). 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 2  juízes 5  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 2  juízes 5  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 2  juízes 5  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário? 1 juiz 2 juízes 4 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 5 juízes sugeriram remoção completa da questão 13 por apresentar-se repetitiva junto á questão 12 e por possuir potencial de influenciar 
respostas 

• 5 juízes sugeriram que as características competitividade e delicadeza sejam inclusos na questão 12. 
 
Em virtude da análise dos juízes a questão 13 foi descartada nesta primeira etapa da avaliação. 
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4.6.2 - 1ª Versão do instrumento entregue aos juízes: QUESTIONÁRIO B 

 
QUESTÃO OBJETIVO 
1. Nos dois últimos anos quais foram os serviços de saúde em que você foi 
atendido por profissionais de Enfermagem? Assinale: 
1- Se você já foi atendido neste serviço  e   2 -Se você nunca foi atendido neste 
serviço 
 
Hospital  Posto de saúde            Pronto socorro       Consultório médico        
 
Outros? Qual? ____________________________ 

Avaliar se os alunos já receberam atendimento de 
Enfermagem. 
Existe uma confusão muito grande entre as pessoas em relação 
a identidade dos trabalhadores de saúde. Para alguns, basta 
estar de branco para ser da área da Enfermagem. Diante disso, 
colocamos um local onde insere-se normalmente apenas o 
auxiliar (consultório médico). 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 4  juízes 3  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 4 juízes   3 juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 4  juízes 3  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 3 juízes sugeriram  fazer revisão do texto, focar no Enfermeiro e não nos profissionais de Enfermagem 
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QUESTÃO OBJETIVO 
2. Na maioria das vezes você acha que o atendimento foi 
competente? 
1- SIM/     2- NÃO/   3- Não Sei 
 
3. Na maioria das vezes quem lhe atendeu foi simpático e 
atencioso? 
1- SIM/     2- NÃO/   3- Não Sei 
 

   Avaliar a qualidade do contato que o aluno teve com profissionais da saúde e 
analisar posteriormente este contato com o número de estereótipos. 
Uma das causas principais dos estereótipos é o fato que tendemos a 
generalização dos grupos externos, onde procuramos semelhanças entre os 
indivíduos e nos posicionamos frente a esta percepção (RODRIGUES; 
ASSMAR; JABLONSKI, 2003). Desta maneira, se os contatos que o indivíduo 
teve com profissionais foi ruim, haverá probabilidade deste sujeito apresentar 
um número maior de estereótipos em relação àqueles que tiveram contatos 
positivos com os profissionais, pois se ele teve experiência com “alguns” 
profissionais de forma negativa, haverá uma tendência deste indivíduo em 
acreditar que todos os profissionais agem da mesma forma. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 5 juízes 2  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 5 juízes 2  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 5  juízes 2  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário? 7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 3 juízes sugeriram  fazer revisão do texto, focar no Enfermeiro e não nos profissionais de Enfermagem 
• 1 juiz sugeriu acrescentar a possibilidade 4- Nunca fui atendido por Enfermeiro 
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QUESTÃO OBJETIVO 
4. Você sabe a diferença entre Auxiliar de Enfermagem, 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem? 

 1- SIM/     2- NÃO/   3- Não Sei  
 
5. Em sua opinião, qual o grau de escolaridade dos profissionais de 
Enfermagem? Enumere: 

1-  1º grau completo (até a  8ª Série) mais curso técnico /  2- 2o  grau 
completo (até o terceiro colegial) mais curso técnico / 3- Faculdade  / 4-
Curso técnico de dois anos independente da escolaridade / 6- Não sei 
responder 

Auxiliar de Enfermagem       Enfermeiro       Técnico de Enfermagem  
 

Avaliar se o aluno conhece os profissionais da área de Enfermagem. 
Avaliar o conhecimento dos alunos acerca do grau de escolaridade dos 
profissionais de Enfermagem. 
Através de nossa prática podemos visualizar a confusão provocada pelos 
termos utilizados pela população para “Enfermeiro”, referindo ao 
auxiliar e ao técnico de Enfermagem e “Enfermeiro padrão”, referindo-
se ao Enfermeiro. Esta questão procura verificar se o aluno conhece o 
grau de escolaridade do Enfermeiro. A representação social do curar, 
considerada hoje como atividade médica, possui representação 
simbólica maior que a representação do cuidar, relacionado pela 
sociedade à atividade feminina e à enfermeira. Enquanto o curar é 
impregnado de simbologias, o cuidado é percebido como banal e 
repetitivo (PEREIRA; SILVA; 1997). O fato de considerar o cuidado 
banal pode subentender-se que não há necessidade de muita qualificação 
acadêmica para o Enfermeiro. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário? 7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  Os juízes não manifestaram sugestões de alteração para este item.  
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QUESTÃO OBJETIVO 
6. Em 2006 havia no Brasil 126158 Enfermeiros, sendo que 
destes apenas 8% eram do sexo masculino. Em sua opinião, 
porque existem tão poucos homens na profissão de 
Enfermagem?* 
____________________________________________________ 

Procura avaliar a opinião dos alunos sobre o homem quando opta pela 
Enfermagem e verificar a presença de estereótipos negativos nas respostas. 

Historicamente a Enfermagem tem sido considerada uma profissão feminina. 
Os mitos e estereótipos da Enfermagem, enquanto profissão feminina, a torna 
muito pouco atrativa para candidatos do sexo masculino (EISENSTEIN, 
1988). Além disso, esta concepção social de Enfermagem “feminina”, faz 
surgir o estereótipo do “Enfermeiro afeminado”. 

 
 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item: Os juízes não manifestaram sugestões de alteração para este item. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
7. Os profissionais de Enfermagem e os Médicos são aqueles que ficam mais 
tempo ao lado do paciente, portanto exigem-se destes profissionais qualidades e 
atividades específicas. Responda cada item abaixo enumerando-o (de 1 a 4) como 
característica da : 
 

1- Enfermagem  /   2- Medicina   /   3- De ambos Medicina e Enfermagem   /   4- não sei 

Gerente/Gerenciamento                                            Compreensivo/Compreensão 

Independente/Independência                                    Domínio de cálculos matemáticos  

Prescrição de medicamentos                                     Conhecimento sobre curativos  

Obediência à ordem de outros profissionais            Conhecimento sobre doenças e tipos de diagnóstico 

Líder/Liderança                                                         Habilidade manual 

Caridoso                                                                   Conhecimento de anatomia e fisiologia 

Administrador do trabalho                                        Habilidade em exame físico 

Prescrição de cuidados                                              Humanitário/humanitarismo  

Raciocínio rápido                                                      Conhecimento sobre medicamentos 

Autoritário                                                                 Conhecimento sobre alimentação 

Orienta família e paciente sobre a volta ao lar          Paciência 

Carinhoso  

A questão procura avaliar como os alunos vêem a atuação 
Enfermagem-Medicina e suas habilidades.  
Os estereótipos negativos relativos à interação profissional 
Enfermagem-Medicina, situando a primeira como submissa à 
segunda ainda são muito claras na sociedade. Os clientes 
acreditam ser o médico o único capaz pela solução de seus 
problemas, vendo a Enfermagem como mero implementador de 
suas ações. Porém, o funcionamento do serviço médico é 
estritamente dependente do trabalho de Enfermagem. Suas 
atividades de coordenação, controle, supervisão, proporciona a 
possibilidade do trabalho médico, apesar deste manter pouco 
contato com os clientes. (BATISTA; BARREIRA; 1997). Em 
sua tese de cátedra Alcântara (1963) descreve os resultados de 
sua pesquisa: dentre os estereótipos encontrados nos resultados 
podemos destacar: atividade relacionada ao sexo feminino 
(relacionadas ao psíquico da enfermeira, tais como meiguice, 
carinho, paciência, piedade, abnegação, caridade e alguns 
relacionados ao papel materno), atividades de natureza 
religiosa (trabalho missionário), trabalho árduo e penoso, baixo 
nível intelectual, dependente, menos capaz de iniciativa que o 
homem, porém não houve menções quanto a moral 
(ALCÂNTARA, 1963). Procurou-se destacar habilidades 
consideradas manuais e intelectuais, que observamos em nossa 
prática e supõe-se que a Enfermagem terá maior índice das 
atividades consideradas manuais. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 6 juízes 1  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 6  juízes 1  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 5  juízes 2  juízes 7  juízes 
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Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
Sugestões de alteração para o item:  

• 2 juízes sugeriram a mudança do enunciado para “ Do Enfermeiro e do Médico são exigidas competências, habilidades e atitudes 
específicas. Responda cada item abaixo enumerando-o (de 1 a 4) como característica do 1- Enfermeiro , 2 – Médico,  3- De ambos 
Enfermeiro e Médico e  4- não sei”   

• 1 juiz sugeriu retirar palavras duplas, escolher uma (gerente/gerenciamento)  
• 2 juízes sugeriram remover o item gerente/gerenciamento pois é o mesmo que administrador 
• 1 juiz sugeriu atentar para os itens Prescrição de cuidados e medicamentos podem ser palavras que não estão no vocabulário dos alunos 
• 1 juiz sugeriu trocar “Conhecimento sobre doenças e tipos de diagnóstico” por “Conhecimento sobre doenças” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

97

QUESTÃO OBJETIVO 
8. Existem profissionais da Enfermagem ou Medicina na sua família? 
Qual o grau de parentesco desta pessoa com você? 
Não (   )  Sim (  ) – Quem?  

Avaliar a presença de profissionais na família do estudante, que 
pode significar uma aproximação da realidade da profissão. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  sem sugestões de alteração 
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QUESTÃO OBJETIVO 
9. Assinale sua opinião sobre as frases abaixo conforme a numeração a seguir. 
1-Concordo totalmente/  2-Concordo em parte / 3-Não concordo nem discordo/  4-Discordo em parte/ 5-
Discordo totalmente 
 
a) A profissão de Enfermagem é muito valorizada pela sociedade 

b) A Enfermagem é o principal auxiliar da Medicina na cura dos doentes. 

c) A Enfermagem tem total liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente sem precisar de ordens 

médicas para tomar decisões. 

e) A profissão de Enfermagem exige muita habilidade manual, uma vez que quase 100% do seu trabalho é 

manual. 

f) A imagem da enfermeira é um símbolo sexual no Brasil. 

O Enfermeiro possui um grande conhecimento científico e técnico de todas as atividades que desenvolve, 

exigindo para isso, muitos anos de estudo e dedicação.  

g) Os exames (provas)  para fazer o curso de Enfermagem  são muito difíceis de passar. 

h) O médico é o grande coordenador do trabalho dos demais membros da equipe  

de saúde  (Fisioterapeutas, Equipe de Enfermagem, Nutricionistas e Psicólogos). 

As afirmações que se seguem 
procuram identificar a presença de 
estereótipos específicos descritos na 
literatura acerca da Enfermagem 
Os itens desta questão procuram 
identificar, através de uma escala a 
presença ou ausência dos 
estereótipos encontrados na 
literatura de Enfermagem e história 
da Enfermagem. Os mais relatados 
são: Enfermagem como profissão 
feminina, que o Enfermeiro do sexo 
masculino, na maioria das vezes é 
afeminado, que a Enfermagem é 
submissa à Medicina, que a 
profissão possui mais habilidades 
manuais que intelectuais, que a 
profissão não é prestigiada pela 
sociedade e que a “enfermeira” é 
símbolo sexual. Contudo preferimos 
abordar a questão do Enfermeiro do 
sexo masculino na questão 6. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 5  juízes 2  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 5  juízes 2  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 5  juízes 2  juízes 7  juízes 
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Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
Sugestões de alteração para o item:   

• 4 juízes sugeriram a exclusão do item B, pois já está sendo avaliado na questão 8 
• 2 juízes sugeriram a exclusão do item F, indução de resposta e potencialmente alertar estudantes para um estereótipo que eles podem não 

conhecer previamente.  
• 1 juiz sugeriu a mudança do item F para “Em sua opinião como a mídia (televisão, jornais, revistas internet, etc) mostra a imagem 

do Enfermeiro?” pois assim não apresenta um novo estereótipo ao aluno caso ele não possuía o mesmo, e caso ele conheça o estereótipo 
estará manifestando na resposta da questão . 

• 1juiz sugeriu a inclusão do item “A profissão do Enfermeiro exige habilidades interpessoais” e “O Enfermeiro contribui para a 
cura dos doentes”. 

• 1 juiz sugeriu a mudança do item “A profissão de Enfermagem é muito valorizada pela sociedade” para “O Enfermeiro é valorizado 
pela sociedade”. 

• 1 juiz sugeriu a mudança do item “A Enfermagem tem total liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente sem precisar de ordens 
médicas  para tomar decisões” por “O Enfermeiro tem liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente”. 

• 1 juiz sugeriu a mudança do item “A profissão de Enfermagem exige muita habilidade manual, uma vez que quase 100% do seu trabalho 
é manual” por “A profissão do Enfermeiro exige muita habilidade manual”. 

• 1 juiz sugeriu a mudança do item “O Enfermeiro possui um grande conhecimento científico e técnico de todas as atividades que 
desenvolve, exigindo para  isso, muitos anos de estudo e dedicação” por  “O Enfermeiro possui conhecimento científico e técnico. 

• 1 juiz sugeriu a mudança do item “ O médico é o grande coordenador do trabalho dos demais membros da equipe de saúde  
(Fisioterapeutas, Equipe de Enfermagem, Nutricionistas, Psicólogos)” por  “O médico é o coordenador do trabalho dos demais 
membros da equipe de saúde  (Fisioterapeutas, Equipe de Enfermagem, Nutricionistas, Psicólogos).” 
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QUESTÃO OBJETIVO 
10 – Na sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser um 
bom Enfermeiro e Médico? 
Enfermeiro_______________________________________________________________ 
Médico _________________________________________________________________ 

Verificar quais qualidades específicas os alunos 
identificam como qualidades para ser bons 
profissionais nestas áreas e as diferenças apontadas 
entre Enfermagem e Medicina. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  6 juízes 1 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   

• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Na sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser 
um bom Enfermeiro e/ou Médico?” 

• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Na sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser 
um bom Enfermeiro e um bom Médico?” 

• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Em sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser 
um bom Enfermeiro e/ou Médico?” 
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QUESTÃO OBJETIVO 
11-Imagine um Enfermeiro chegando em um plantão no 
hospital em uma clínica com 20 pacientes. Que tarefas 
você acha que este Enfermeiro terá que realizar? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

A descrição de tarefas auxilia na identificação da imagem que o aluno possui 
sobre estes profissionais além de retomar a questão Central da Tese de Cátedra da 
Profa. Glete de Alcântara (1963) que perguntou aos entrevistados “Quais são, a 
seu ver, as tarefas realizadas pela enfermeira?”e verificar se há continuidade nos 
dias atuais. Dentre os estereótipos encontrados nos resultados podemos destacar: 
atividade relacionada ao sexo feminino (relacionadas ao psíquico da enfermeira, 
tais como meiguice, carinho, paciência, piedade, abnegação, caridade e alguns 
relacionados ao papel materno), atividades de natureza religiosa (trabalho 
missionário), trabalho árduo e penoso, baixo nível intelectual, dependente, menos 
capaz de iniciativa que o homem, porém não houve menções quanto a moral.  

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  6 juízes 1 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:   
 

• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Imagine um Enfermeiro chegando para assumir um plantão em uma clínica 
hospitalar” 

• 2 juízes sugeriram a mudança do enunciado da questão para “Quais atividades o Enfermeiro faz em um plantão hospitalar?”  
• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Que tarefas você acha que o Enfermeiro faz no hospital  e na comunidade 

(Unidades Básicas de Saúde e Núcleo de saúde da família) ? Hospital__________Comunidade ___________” 
• 1 juiz sugeriu a mudança do enunciado da questão para “Imagine um Enfermeiro chegando no hospital para trabalhar em uma 

unidade clínica. Que atividades você acha que este Enfermeiro terá que realizar?” 
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QUESTÃO 

OBJETIVO 

12- Você escolheria Enfermagem como carreira? Por que? 
_______________________________________________________________
 

Avaliar a existência de estereótipos não contemplados no 
instrumento e se o aluno vê a profissão como possibilidade de 
carreira.. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Os itens possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, os itens possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 

Sugestões de alteração para o item:   
• 1 juiz solicitou a seguinte alteração no enunciado “Você escolheria Enfermagem como carreira? Porque sim ou porque não?” 
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4.6.3 Compilação da Primeira Análise dos Juízes 

 

 

Houve uma tentativa de responder positivamente a todas as sugestões dos juízes e 

quando houve mais de uma sugestão para o mesmo item foi considerada aquela que mais se 

aproxima aos objetivos da pesquisadora. 

Todas as solicitações de inclusão foram realizadas para a segunda análise dos juízes. 

A questão 13 do Questionário A e o Item B da Questão 9 do Questionário B foram 

retirados por solicitação de mais de 50% dos juízes. 

As questões 1, 2 e 3 do Questionário B tiveram seus conteúdos reformulados para a 

segunda análise. 

 O Item F, da Questão 9, do Questionário B, foi transformado em uma nova questão e 

alterado seu enunciado a fim de que o estereótipo pudesse ser avaliado sem apresenta-lo para 

alunos que não o tivessem. 

 Após as alterações sugeridas pelos juízes, uma segunda versão do Questionário 

Multidimensional foi elaborada e entregue aos juízes. 
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4.6.4 - 2ª versão do Questionário Multidimensional entregue aos juízes. 

 

 

A avaliação é apresentada somente para os itens que não foram aprovados por unanimidade na primeira fase, os itens que sofreram 

alteração são apresentados sublinhado. 

 

4.6.4.1 - 2ª Versão do instrumento entregue aos juízes: QUESTIONÁRIO A 

 

QUESTÕES DE IDENTIFICÃO OBJETIVO 
Num Quest 
 
Data Nascimento ___/___/____Gênero :1-Masculino     2- Feminino          
 

As questões de identificação têm como objetivo inicial verificar 
a idade, gênero (que será amplamente utilizado para verificação 
de correlação com outros itens) 

 
Aprovada por unanimidade da primeira fase. 
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QUESTÕES OBJETIVO 
1. Ao terminar o colegial o que você vai fazer em relação aos estudos? 
 
1-Parar de estudar /2-Cursinho/ 3-Curso técnico/ 4-Faculdade / 5- Não sei 
 
 
2. Ao término do colegial você... 
1-Vai trabalhar/ 2- Já está trabalhando/ 3- Não vai trabalhar/ 4-Não sabe 
 
3.  Se você tivesse oportunidade de cursar uma faculdade qual curso você gostaria 
de fazer? 
 

Os itens procuram medir a intenção do aluno em 
prestar o exame vestibular, avaliar as opções de 
trabalho dos alunos que não vão realizar o exame do 
vestibular e Identificar a profissão de escolha do 
aluno. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7 juízes 0 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações realizadas? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Novas sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
4. Enumere de 1 a 10, sendo 1 o fator MAIS IMPORTANTE até 10 o MENOS 
IMPORTANTE. Quais os aspectos mais importantes que uma profissão deve 
possuir para que você a escolha?  
 
Possibilidade de conciliar trabalho e família                   Profissão com muita oferta de emprego 

Trabalho que não causa estresse                                       Prestígio social 

Poucas horas de trabalho semanais                                 Possibilidade de ser chefe 

Profissão que a família apóia                                          Realização pessoal 

Salários altos                                                                     Não trabalhar de fim de semana, ou à noite 

Além dos fatores acima citados, existe algum fator que você considera importante? Qual 
_____________________________________________________________________ 

Esta questão procura medir os fatores de interesse nas 
profissões que mais atraem os alunos e posteriormente 
analisar estas características com a profissão 
escolhida. 
O indivíduo que está em fase de escolha também irá 
voltar-se para certos “atributos” da profissão como 
salários, status social, grau de autonomia, entre outros 
(Sauermann, 2005).  
Primi, et al. (2000), em estudo realizado junto a 
estudantes de Campinas de uma escola pública e outra 
da rede privada concluiu que na amostra os alunos da 
escola pública tenderam dar mais valor ao prestígio 
social e ao fator econômico das profissões.   
A mulher tende a buscar profissões que possam 
conciliar o papel de mãe, esposa e trabalhadora 
(RUSSO; DENMARK, 1984 apud O’BRIEN; 
FASSINGER, 1993 p.456). 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7 juízes 0 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações realizadas? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Novas sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
5. Para as questões abaixo responda 1 se a resposta for SIM  e  2 - se a resposta
for NÃO 
a) Você sabe quais as faculdades ou escolas que tem o curso que você escolheu? 

b) Você sabe quanto ganha em média o profissional? 

c) Você já conversou com um profissional para esclarecer dúvidas? 

d) Você  buscou informações em jornais, revistas, internet? 

e) Você precisa sair de Ribeirão para fazer o curso que você escolheu? 

f) Você  tem apoio da família para a profissão que você escolheu? 

   Avaliar se o aluno buscou informações sobre a 
profissão escolhida, a fonte destas informações e se há 
apoio da família. 
   As informações acerca das profissões podem ser 
pesquisadas pelos adolescentes de várias formas, seja 
através de conversas com parentes, profissionais, 
materiais impressos, televisão (SAUERMANN, 2005).   

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7 juízes 0 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações realizadas? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Novas sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
6. Enumere de 1  (a que tem mais status social) até 15 (a que tem menos status 
social). Das profissões abaixo quais são, em sua opinião, as que têm mais destaque 
(status, prestígio) na sociedade? 
 

Nº Profissão  Nº Profissão  Nº Profissão 
 Fonoaudiologia   Letras   Medicina 
 Direito   Fisioterapia   Enfermagem 
 Administração   Odontologia   Nutrição 
 Engenharia   Serviço Social   Computação 
 Psicologia   Farmácia   Pedagogia 

Existe alguma outra profissão além destas que você destacaria? Qual ou 
quais?________________________________________________________________ 

Avaliar a posição da Enfermagem num ranking de 
profissões. Foram escolhidas profissões da saúde e as 5 
profissões mais procuradas na FUVEST 2004,  
excetuando-se Medicina, que está em 1ºlugar no ranking 
da FUVEST pois já se encontra no primeiro grupo e 
Matemática que estava associada à computação e 
engenharia que não foi incluída. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item:  Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
7. Dentre as profissões listadas abaixo, quais são, em sua opinião, as que 
oferecem salários mais altos? Enumere de 1  (a que ganha mais dinheiro) até 
15  (a que ganha menos dinheiro). 
 

Nº  Profissão  Nº  Profissão  Nº Profissão 
 Fonoaudiologia   Letras   Medicina 
 Direito   Fisioterapia   Enfermagem 
 Administração   Odontologia   Nutrição 
 Engenharia   Serviço Social   Computação 
 Psicologia   Farmácia   Pedagogia 

Além destas, existe alguma outra profissão que, em sua opinião, oferece salários 
altos? Qual ou quais ________________________________________ 

Avaliar o conhecimento dos alunos acerca das condições 
salariais das seguintes profissões e, uma vez que o salário 
constitui-se um fator de status para os alunos, analisar a 
Enfermagem frente a estas profissões. 
Estudos sobre o prestígio de profissões são clássicos na 
literatura. Em suma, é listada uma seqüência de profissões e 
pede-se ao indivíduo que enumere as carreiras por ordem de 
status. Na Enfermagem um exemplo desta prática é a tese de 
Cátedra da Professora Glete de Alcântara (1963) 
 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
8. Qual é a profissão de seus pais? Mãe______________    Pai__________________ 
 
Grau de escolaridade : Mãe              Pai 
0-  Analfabeto 
1-  1º Grau incompleto (não chegou até a 8ª. Série)        2-  1º Grau completo (terminou a 8ª. série) 
3-  2º Grau incompleto (não chegou até o 3º colegial)    4-  2º Grau completo (terminou o 3º colegial) 
5-  3º Grau incompleto (não terminou a faculdade)        6-  3º Grau completo (terminou a faculdade)  

Avaliar se existe influência da profissão dos pais na 
escolha do aluno. 
O’Brien e Fassinger (1993), em estudo sobre orientação 
de carreira para adolescentes do gênero feminino, 
concluem através de seus resultados que a escolha de 
carreira para o gênero feminino foi influenciada pelo 
que o indivíduo associa com suas habilidades, 
personalidade, atitudes acerca de papéis de gênero e a 
relação com a mãe. 
 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
 
Sugestões de alteração para o item:  Não,  aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
9. Para as questões abaixo responda 1 se a resposta for SIM  e  2 - se a resposta for NÃO 
a. Seus pais dão opiniões ou conselhos sobre o que você vai fazer depois do colegial (trabalhar, 
faculdade, curso, etc)?  
b. A vida profissional dos seus pais influenciou a sua escolha de carreira?  
c.Você tem o hábito de ler jornal? 
d.Você tem o hábito de ver noticiário na televisão?    
e.Você tem o hábito de freqüentar  palestras, seminários ?  
f. Você tem o hábito de freqüentar biblioteca?  
 
10. Você usa a internet ?: 1-Muito / 2- Razoavelmente/ 3- Pouco //4 -Não uso      

Avaliar se o aluno reconhece 
haver influência do trabalho dos 
pais na escolha da carreira e 
procura verificar a fonte das 
informações que o aluno tem 
acesso. 
 

 
Aprovada por unanimidade da primeira fase. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
11. Para as questões abaixo responda: 
1- Profissão melhor desempenhada por HOMENS,   2- Profissão 
melhor desempenhada por  MULHERES 
3- Indiferente, melhor desempenhada por AMBOS,   4- Não Sei 
 
Computação                            Nutrição                       Enfermagem 

Medicina                                 Farmácia                     Serviço Social 

Odontologia                           Fisioterapia                   Letras 

Psicologia                              Engenharia                    Administração 

Direito                                   Fonoaudiologia              Pedagogia 

As questões seguintes procuram medir a familiaridade do aluno com 
papéis de gênero.  Esta questão especificamente pretende identificar se o 
aluno considera a Enfermagem uma profissão feminina. 
Para Fassinger (1990 apud O´BRIEN; FASSINGER, 1993, p.457) a 
escolha profissional para o gênero feminino está relacionado à 
habilidade, atitudes em relação a papéis de gênero, personalidade, 
família, entre outros.  
Desde pequenas as crianças já assimilam o conceito de trabalho, a 
maioria das mulheres optará por profissões femininas, baseadas em 
estereótipos sociais que se referem a capacidades e habilidades 
consideradas femininas (LASKY, 1988). 
Um item interessante é verificar se os alunos do gênero feminino estão 
optando por profissões que estas classificam como femininas. Pois 
também pode ser um indício de baixa auto-estima e que aumenta a 
tendência dos indivíduos em manifestar estereótipos. 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui  clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
Sugestões de alteração para o item:  Não,  aprovado por unanimidade. 
 
 
 

QUESTÃO OBJETIVO 
12. Para as questões abaixo responda se as características são mais: 
 
1- MASCULINAS      2- FEMININAS    3 -DE AMBOS       4- Não Sei 
 
Sensibilidade                        Maturidade                      Criatividade                      Idealismo                   

Agressividade                      Honestidade                     Competência                     Passividade                

Frieza                                  Ousadia                            Independência                 Afetuosidade 

Raciocínio crítico                Liderança                        Compreensão                      Delicadeza 

Paciência                             Realismo                           Timidez                   Responsabilidade 

Comprometimento              Solidariedade                Competitividade      
 

Identificar se o aluno reproduz os papéis de gênero disseminados 
na sociedade e se existe diferença entre homens e mulheres. 
Supõe-se que, quanto maior a reprodução de papéis de gênero 
maior será a presença de estereótipos negativos em relação à 
Enfermagem. 
A maior auto-estima masculina sobre a feminina é explicada pelo 
fato de que os homens são ensinados a reconhecer-se como 
agressivos, dominantes, independentes, autoconfiantes, com 
facilidade para tomada de decisões. Por outro lado, a auto-
imagem desenvolvida pelas mulheres é de gentileza, preocupação 
com a aparência, emotiva, entre outros (LASKY, 1988). 
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4.6.4.2  2ª Versão do instrumento entregue aos juízes: QUESTIONÁRIO B 

 
QUESTÃO OBJETIVO 
1. Nos dois últimos anos quais foram os serviços de saúde em que você foi 
atendido por Enfermeiros? Assinale: 
1- Se você já foi atendido por Enfermeiros  neste serviço e   2 - Se você nunca foi 
atendido por Enfermeiros neste serviço 
 
Hospital  Posto de saúde                   Pronto socorro                 Consultório médico        
 
Outros? Qual? ____________________________ 

Avaliar se os alunos já receberam atendimento de 
Enfermagem. 
Existe uma confusão muito grande entre as pessoas em 
relação a identidade dos trabalhadores de saúde. Para alguns, 
basta estar de branco para ser da área da Enfermagem. Diante 
disso, colocamos um local onde se insere normalmente 
apenas o auxiliar (consultório médico). 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui  clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
2. Na maioria das vezes você acha que o atendimento do 
Enfermeiro foi competente?  
1- SIM/      2- NÃO/    3- Não Sei     4 Nunca fui atendido por 
Enfermeiro 
 
3. Na maioria das vezes o Enfermeiro foi simpático e 
atencioso? 
1- SIM/      2- NÃO/     3- Não Sei       4 Nunca fui atendido por 
Enfermeiro 
 

 Avaliar a qualidade do contato que o aluno teve com Enfermeiros e analisar 
posteriormente este contato com o número de estereótipos. 
Uma das causas principais dos estereótipos é o fato que tendemos a 
generalização dos grupos externos, onde procuramos semelhanças entre os 
indivíduos e nos posicionamos frente a esta percepção (RODRIGUES; 
ASSMAR; JABLONSKI, 2003). Desta maneira, se os contatos que o 
indivíduo teve com profissionais foi ruim, haverá probabilidade deste sujeito 
apresentar um número maior de estereótipos em relação àqueles que tiveram 
contatos positivos com os profissionais, pois se ele teve experiência com 
“alguns” profissionais de forma negativa, haverá uma tendência deste 
indivíduo em acreditar que todos os profissionais agem da mesma forma 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7 juízes 0 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de Ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações realizadas? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
Novas sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
4. Você sabe a diferença entre Auxiliar de Enfermagem, 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem? 

 1- SIM/     2- NÃO/   3- Não Sei  
 
5. Em sua opinião, qual o grau de escolaridade dos 
profissionais de Enfermagem? Enumere: 

1-  1º grau completo (até a  8ª Série) mais curso técnico /  2- 2o  
grau completo (até o terceiro colegial) mais curso técnico / 3- 
Faculdade  / 4-Curso técnico de dois anos independente da 
escolaridade / 6- Não sei responder 
 

Auxiliar de Enfermagem           Enfermeiro        Técnico de Enfermagem  
 

Avaliar se o aluno conhece os profissionais da área de Enfermagem. 
Avaliar o conhecimento dos alunos acerca do grau de escolaridade dos 
profissionais de Enfermagem. 
Através de nossa prática podemos visualizar a confusão provocada pelos 
termos utilizados na população de “Enfermeiro”, referindo ao auxiliar e o 
técnico de Enfermagem e “Enfermeiro padrão”, referindo-se ao Enfermeiro. 
Esta questão procura verificar se o aluno conhece o grau de escolaridade do 
Enfermeiro. A representação social do curar, considerado hoje como 
atividade médica, possui representação simbólica maior que a representação 
do cuidar, relacionado pela sociedade à atividade feminina e à enfermeira. 
Enquanto o curar é impregnado de simbologias, o cuidado é percebido como 
banal e repetitivo (PEREIRA; SILVA; 1997). O fato de considerar o cuidado 
banal pode subentender-se que não há necessidade de muita qualificação 
acadêmica para o Enfermeiro. 

 
Aprovada por unanimidade da primeira fase. 

 
 
 
QUESTÃO OBJETIVO 
6. Em 2006 havia no Brasil 126158 Enfermeiros, sendo que 
destes apenas 8% eram do sexo masculino. Em sua opinião, 
porque existem tão poucos homens na profissão de 
Enfermagem?  
____________________________________________________ 

Procura avaliar a opinião dos alunos sobre o homem quando opta pela 
Enfermagem e verificar a presença de estereótipos negativos nas respostas. 

Historicamente a Enfermagem tem sido considerada uma profissão feminina. 
Os mitos e estereótipos da Enfermagem enquanto feminina a torna muito 
pouco atrativa para candidatos do sexo masculino (EISENSTEIN, 1988). 
Além disso, esta concepção social de Enfermagem “feminina”, faz surgir o 
estereótipo do “Enfermeiro afeminado”. 

 
Aprovada por unanimidade da primeira fase. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
7. Do Enfermeiro e do Médico são exigidas competências, habilidades e 
atitudes específicas. Responda cada item abaixo enumerando-o (de 1 a 
4) como característica do : 
1- Enfermeiro  / 2- Médico   /3- De ambos Enfermeiro e Médico  /4- não sei 

 
Compreensivo 

Independente                                                           Domínio de cálculos matemáticos  

Prescrição de medicamentos                                   Conhecimento sobre curativos  

Obediência à ordem de outros profissionais          Conhecimento sobre doenças  

Líder                                                                        Habilidade manual 

Caridoso                                                                 Conhecimento de anatomia e fisiologia 

Administrador do trabalho                                      Habilidade em exame físico 

Prescrição de cuidados                                            Humanitário 

Raciocínio rápido                                                    Conhecimento sobre medicamentos 

Autoritário                                                               Conhecimento sobre alimentação 

Orienta família e paciente sobre a volta ao lar          Paciência 

Carinhoso  

A questão procura avaliar como os alunos vêem a atuação 
Enfermagem-Medicina e suas habilidades.  
Os estereótipos negativos relativos à interação profissional 
Enfermagem-Medicina, situando a primeira como submissa à 
segunda ainda são muito claras na sociedade. Os clientes acreditam 
ser o médico o único capaz pela solução de seus problemas, vendo a 
Enfermagem como mero implementador de suas ações. Porém, o 
funcionamento do serviço médico é estritamente dependente do 
trabalho de Enfermagem. Suas atividades de coordenação, controle, 
supervisão, proporciona a possibilidade do trabalho médico, apesar 
deste manter pouco contato com os clientes. (BATISTA; 
BARREIRA; 1997). Em sua tese de cátedra Alcântara (1963) 
descreve os resultados de sua pesquisa: dentre os estereótipos 
encontrados nos resultados podemos destacar: atividade relacionada 
ao sexo feminino (relacionadas ao psíquico da enfermeira, tais como 
meiguice, carinho, paciência, piedade, abnegação, caridade e alguns 
relacionados ao papel materno), atividades de natureza religiosa 
(trabalho missionário), trabalho árduo e penoso, baixo nível 
intelectual, dependente, menos capaz de iniciativa que o homem, 
porém não houve menções quanto a moral (ALCÂNTARA, 1963). 
Procurou-se destacar habilidades consideradas manuais e 
intelectuais, que observamos em nossa prática e supõe-se que a 
Enfermagem terá maior índice das atividades consideradas manuais. 

 
 

Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui  clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
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Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 

ESSENCIAL  
NÃO 

NECESSÁRIO 
TOTAL DE 

JUIZES 
Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 

 
 
Sugestões de alteração para o item:  Não,  aprovado por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO OBJETIVO 
8. Existem Enfermeiros ou Médicos na sua família? Qual o grau de 
parentesco desta pessoa com você? 
Não (   )  Sim (  ) – Quem? 

Avaliar a presença de profissionais na família do estudante, que 
pode significar uma aproximação da realidade da profissão. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui  clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item:  Não,  aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
9. Assinale sua opinião sobre as frases abaixo conforme a numeração a seguir. 
1-Concordo totalmente/  2-Concordo em parte / 3-Não concordo nem discordo/  4-Discordo 
em parte/ 5-Discordo totalmente 
 
a) A profissão do Enfermeiro exige habilidades interpessoais 

b) O Enfermeiro é valorizado pela sociedade 

c) O Enfermeiro tem liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente 

d) A profissão do Enfermeiro exige muita habilidade manual 

e) O Enfermeiro possui conhecimento científico e técnico  

f)O Enfermeiro contribui para a cura dos doentes 

i) Os exames (provas)  para fazer o curso de Enfermagem  são muito difíceis de passar. 

l) O médico é o coordenador do trabalho dos demais membros da equipe de saúde  

(Fisioterapeutas, Equipe de Enfermagem, Nutricionistas e Psicólogos). 

As afirmações que se seguem procuram 
identificar a presença de estereótipos específicos 
descritos na literatura acerca da Enfermagem 
Os itens desta questão procuram identificar, 
através de uma escala, a presença ou ausência 
dos estereótipos encontrados na literatura de 
Enfermagem e história da Enfermagem. Os mais 
relatados são: Enfermagem como profissão 
feminina, que o Enfermeiro do sexo masculino, 
na maioria das vezes é afeminado, que a 
Enfermagem é submissa à Medicina, que a 
profissão possui mais habilidades manuais que 
intelectuais, que a profissão não é prestigiada 
pela sociedade e que a “enfermeira” é símbolo 
sexual. Contudo preferimos abordar a questão do 
Enfermeiro do sexo masculino na questão 6. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
As questões  conseguem medir o que o pesquisador propõe? 7 juízes 0 juízes 7  juízes 
As questões possuem clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, as questões possuem linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações realizadas? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria estas questões dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 

• Novas sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
10 – Em sua opinião, como é a imagem do Enfermeiro nas novelas e propagandas de 
televisão e revistas? 
 

Verificar a presença do estereótipo símbolo 
sexual, uma vez que é muito difundido pela mídia. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
11 – Em sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser um 
bom Enfermeiro e/ou Médico 
 
Enfermeiro_______________________________________________________________ 
Médico __________________________________________________________________ 
 

Verificar quais qualidades específicas os alunos 
identificam como qualidades para ser bons 
profissionais nestas áreas e as diferenças 
apontadas entre Enfermagem e Medicina. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
12- Que tarefas você acha que o Enfermeiro faz no 
hospital  e na comunidade (Unidades Básicas de Saúde e 
Núcleo de Saúde da família) ?  
 
 
Hospital__________________________________________ 
 
 
Comunidade ______________________________________
 

A descrição de tarefas auxilia na identificação da imagem que o aluno possui 
sobre estes profissionais além de retomar a questão Central da Tese de Cátedra 
da Profa. Glete de Alcântara (1963) que perguntou aos entrevistados “Quais 
são, a seu ver, as tarefas realizadas pela enfermeira?”e verificar se há 
continuidade nos dias atuais. Dentre os estereótipos encontrados nos resultados 
podemos destacar: atividade relacionada ao sexo feminino (relacionadas ao 
psíquico da enfermeira, tais como meiguice, carinho, paciência, piedade, 
abnegação, caridade e alguns relacionados ao papel materno), atividades de 
natureza religiosa (trabalho missionário), trabalho árduo e penoso, baixo nível 
intelectual, dependente, menos capaz de iniciativa que o homem, porém não 
houve menções quanto a moral.  

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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QUESTÃO OBJETIVO 
12- Você escolheria Enfermagem como carreira? Por que sim ou por que 
não? 
_______________________________________________________________

Avaliar a existência de estereótipos não contemplados no 
instrumento e se o aluno vê a profissão como possibilidade de 
carreira. 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 SIM NÃO TOTAL DE JUIZES 
A questão consegue medir o que o pesquisador propõe? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
A questão possui  clareza? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Em sua opinião, a questão possui linguagem acessível para alunos de ensino médio? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 
Concorda com as alterações? 7  juízes 0  juízes 7  juízes 

 
Item AVALIAÇÃO DOS JUIZES 

 ESSENCIAL ÚTIL, MAS NÃO 
ESSENCIAL  

NÃO 
NECESSÁRIO 

TOTAL DE 
JUIZES 

Como você classificaria esta questão dentro do contexto do questionário?  7 juízes 0 juízes 0 juízes 7 juízes 
 
 
Sugestões de alteração para o item: Não, aprovado por unanimidade. 
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4.6.4.3 Protótipo entregue aos juízes 
 

QUESTIONÁRIO A            

                                                                                              Num Quest 
Data Nascimento ___/___/____Gênero :1-Masculino    2- Feminino 
 
1. Ao terminar o colegial o que você vai fazer em relação aos estudos? 
 

1-Parar de estudar /        2-Cursinho/         3-Curso técnico/         4-Faculdade/         5- Não sei 
 

2. Ao término do colegial você... 
1-Vai trabalhar/                   2- Já está trabalhando/                    3- Não vai trabalhar/                  4-Não sabe 
 

3. Se você tivesse oportunidade de cursar uma faculdade qual curso você gostaria de 
fazer? 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Enumere de 1 a 10, sendo 1 o fator MAIS IMPORTANTE até 10 o MENOS 
IMPORTANTE. Quais os aspectos mais importantes que uma profissão deve possuir para 
que você a escolha?  
 

Nº Fatores 
 Possibilidade de conciliar trabalho e família 
 Trabalho que não causa estresse 
 Prestígio social 
 Poucas horas de trabalho semanais 
 Possibilidade de ser chefe 

Nº Fatores 
 Profissão que a família apóia   
 Realização pessoal 
 Salários altos 
 Não trabalhar de fim de semana, ou à noite 
 Profissão com muita oferta de emprego 

a)Além dos fatores acima citados, existe algum fator que você considera importante? Qual __________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Para as questões abaixo responda 1se a resposta for SIM e 2  se a resposta for NÃO 
 

 a) Você sabe quais as faculdades ou escolas que tem o curso que você escolheu? 
 b) Você sabe quanto ganha em média o profissional? 
 c) Você já conversou com um profissional para esclarecer dúvidas? 
 d) Você buscou informações em jornais, revistas, internet? 
 e) Você precisa sair de Ribeirão para fazer o curso que você escolheu? 
 f) Você tem apoio da família? 

 

6. Enumere de 1  (a que tem mais status social) até 15  (a que tem menos status social). Das 
profissões abaixo quais são, em sua opinião, as que têm mais destaque (status, prestígio) na 
sociedade? 
 

Número Profissão 
Fonoaudiologia 
Direito 
Administração 
Engenharia 
Psicologia 

Número Profissão 
Letras 
Fisioterapia 
Odontologia 
Serviço Social 
Farmácia 

Número Profissão 
Medicina 
Enfermagem 
Nutrição 
Computação 
Pedagogia 

 

a)Existe alguma outra profissão além destas que você destacaria? Qual ou quais?__________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

7. Dentre as profissões listadas abaixo, quais são, em sua opinião, as que oferecem salários mais 
altos. Enumere de 1  (a que ganha mais dinheiro) até 15  (a que ganha menos dinheiro). 
 

Número Profissão 
Fonoaudiologia 
Direito 
Administração 
Engenharia 
Psicologia 

Número Profissão 
Letras 
Fisioterapia 
Odontologia 
Serviço Social 
Farmácia 

Número Profissão 
Medicina 
Enfermagem 
Nutrição 
Computação 
Pedagogia 

 
a)Além destas, existe alguma outra profissão que, em sua opinião, oferece salários altos? Qual 
ou quais?  
_____________________________________________________________________________ 
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8. Qual é a profissão de seus pais? 
 
Mãe________________________________ 
 

 
Pai_____________________________ 

Grau de escolaridade:   Mãe                   Pai  
 

0 -Analfabeto 
1 -1º Grau incompleto (não chegou até a 8ª. Série) 
2 -1º Grau completo (terminou a 8ª. série) 
3 -2º Grau incompleto (não chegou até o 3º colegial) 
4 -2º Grau completo (terminou o 3º colegial) 
5 -3º Grau incompleto (não terminou a faculdade)  
6 -3º Grau completo (terminou a faculdade)  
 
9. Para as questões abaixo responda 1 se a resposta for SIM e 2 - se a resposta for NÃO 
 
 a. Seus pais dão opiniões ou conselhos sobre o que você vai fazer depois do colegial (trabalhar, 

faculdade, curso, etc)?  
 b. A vida profissional dos seus pais influenciou a sua escolha de carreira?  
 c.Você tem o hábito de ler jornal?   
 d.Você tem o hábito de ver noticiário na televisão?    
 e.Você tem o hábito de freqüentar  palestras, seminários ?  
 f.Você tem o hábito de freqüentar biblioteca?  

 

10. Você usa a internet?:    1 -Muito /          2 - Razoavelmente /            3 - Pouco/            4 - Não uso 
 

11. Para as questões abaixo responda: 
1-  Profissão melhor desempenhada por HOMENS             
2- Profissão melhor desempenhada por MULHERES 
3-  Indiferente, melhor desempenhada por AMBOS               
4-  Não sei 
Número Profissão 

Computação  
Medicina  
Odontologia 
Psicologia 
Direito 

Número Profissão 
Nutrição 
Farmácia 
Fisioterapia 
Engenharia 
Fonoaudiologia 

Número Profissão 
Enfermagem 
Serviço Social 
Letras 
Administração 
Pedagogia 

 

12. Para as questões abaixo responda se as características são mais : 
 

1-  MASCULINAS  2-  FEMININAS 3-  DE AMBOS  4-  Não Sei 
 

Sensibilidade 

Maturidade 

Criatividade 

Idealismo 

Agressividade 

Comprometimento 

Honestidade 

Competência 

Passividade 

Frieza 

Ousadia 

Independência 

Afetuosidade 

Raciocínio crítico 

Liderança 

Compreensão 

Paciência 

Realismo 

Timidez 

Responsabilidade 

Solidariedade 

Competitividade 

Delicadeza 
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QUESTIONÁRIO B 
 

                                                                             Num Quest 
1. Nos dois últimos anos quais foram os serviços de saúde em que você foi atendido por 

Enfermeiros? Assinale: 
1 - Se você já foi atendido por Enfermeiros neste serviço e 2 -Se você nunca foi atendido por Enfermeiros neste serviço 
 
Hospital         Posto de saúde            Pronto socorro             Consultório médico            

Outros: Qual__________________________________________________________________ 
 

2. Na maioria das vezes você acha que o atendimento do Enfermeiro foi competente? 
 
1 Sim/              2 Não/              3 Não Sei/               4  Nunca fui atendido por Enfermeiro 

 
 
 
 

3. Na maioria das vezes o Enfermeiro foi simpático e atencioso? 
 
1 Sim/              2 Não/              3 Não Sei/               4  Nunca fui atendido por Enfermeiro 

 

4. Você sabe a diferença entre Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem? 

1 Sim/              2 Não/              3 Não Sei/                

5.Em sua opinião, qual o grau de escolaridade dos profissionais de Enfermagem? 
Enumere: 

1 -1º grau completo (até a  8ª Série) mais curso técnico  
2-2o  grau completo (até o terceiro colegial) mais curso técnico 
3-Faculdade 
4-Curso técnico de dois anos independente da escolaridade  
5-Não sei responder 

 

Auxiliar de Enfermagem    Enfermeiro   Técnico de Enfermagem  
 

6. Em 2006 havia no Brasil 126158 Enfermeiros, sendo que destes apenas 8% eram do sexo 
masculino. Em sua opinião, porque existem tão poucos homens na profissão de Enfermagem?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Do Enfermeiro e do Médico são exigidas competências, habilidades e atitudes 
específicas. Responda cada item abaixo enumerando-o (de 1 a 4) como característica do: 
1-  Enfermeiro /              2-  Médico/               3-  De ambos Enfermeiro e Medico/             4-  não sei 

Compreensivo  
Independente 
Líder 
Caridoso 
Administrador do trabalho 
Humanitário 
Raciocínio rápido 
Autoritário 
Paciência 
Carinhoso  
Habilidade manual 

Prescrição de medicamentos  
Conhecimento sobre curativos  
Obediência à ordem de outros profissionais  
Conhecimento sobre doenças  
Conhecimento de anatomia e fisiologia 
Habilidade em exame físico 
Prescrição de cuidados  
Conhecimento sobre medicamentos 
Conhecimento sobre alimentação 
Orienta família e paciente sobre a volta ao lar 
Domínio de cálculos matemáticos  



 

 

127

8. Existem Enfermeiros ou Médicos na sua família? Qual o grau de parentesco desta 
pessoa com você? 

Não (   )  
Sim  (   ) – Quem? 

 
9. Assinale sua opinião sobre as frases abaixo conforme a numeração a seguir. 

1- Concordo totalmente/  2- -Concordo em parte / 3- Não concordo nem discordo/ 4- Discordo em parte/  5- Discordo  
totalmente 

a) A profissão do Enfermeiro exige habilidades interpessoais. 

b) O Enfermeiro é valorizado pela sociedade. 

c) O Enfermeiro tem liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente. 

d) A profissão do Enfermeiro exige muita habilidade manual. 

e) O Enfermeiro possui conhecimento científico e técnico.  

f)O Enfermeiro contribui para a cura dos doentes. 

g) Os exames (provas) para fazer o curso de Enfermagem são muito difíceis de passar. 

h) O médico é o coordenador do trabalho dos membros da equipe de saúde (Fisioterapeutas, 

Equipe de Enfermagem, Nutricionistas e Psicólogos). 
 

10 – Em sua opinião, como é a imagem do Enfermeiro nas novelas e propagandas de 
televisão e revistas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

11 – Em sua opinião, quais as qualidades que uma pessoa deve possuir para ser um bom 
Enfermeiro e/ou Médico 

 

Enfermeiro__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Médico_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12- Que tarefas você acha que o Enfermeiro faz no hospital  e na comunidade (Unidades 

Básicas de Saúde e Núcleo de Saúde da família) ? 
Hospital____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Comunidade_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

13- Você escolheria Enfermagem como carreira? Por que sim ou por que não? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 128

4.6.4.4 2ª. Avaliação juizes 

 

Na segunda análise todos os itens foram aprovados por unanimidade sem solicitação 

de novas alterações. Deste modo foi iniciado o processo de analise semântica. 
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4.7 VERIFICAÇÃO DA VALIDADE APARENTE E ANÁLISE SEMÂNTICA 

 

 

Duas Escolas de ensino médio (uma privada “X” e uma pública “Y”) foram escolhidas 

propositadamente, após o sorteio da amostra, para realização de teste piloto com a finalidade 

de promover a análise semântica. Não será mencionado exatamente o numero de total de 

alunos matriculados nas escolas para que não ocorra identificação das mesmas nas tabelas que 

serão apresentadas na seção procedimentos para sorteio da amostra. 

A Escola X, de pequeno porte (menos de 100 alunos), encontra-se na Região Central 

do município de Ribeirão Preto e a Escola Y, de grande porte encontra-se na região norte. 

Buscando selecionar uma sala de 1ºano, uma de 2º ano e uma de 3º ano foi realizado um 

sorteio aleatório entre as Escolas, sendo sorteada 1ºano Escola Y, 2º ano e 3º ano Escola X.  

Em cada escola um sorteio aleatório foi realizado para a escolha da sala de aula dentre 

todas as salas existentes.  

No colégio X existe uma sala de 1ºano, duas salas de 2º ano e uma sala e 3º ano; 

portanto, o 3º ano não exigiu sorteio nesta escola e a sala de 2 ano sorteada foi o 2ºano A. 

No colégio Y a sala sorteada foi o 1º ano C, dentre mais de 7 salas existentes (número 

aproximado para evitar identificação da Escola). 

Em cada escola houve uma nova reunião com os Coordenadores ou Diretores, 

realizada para discutir a programação da coleta de dados. Uma vez estipulada as datas, os 

alunos foram esclarecidos sobre a pesquisa e os procedimentos éticos. Foi ainda esclarecido 

que a profissão específica a ser estudada não poderia ser revelada antecipadamente para que 

os pais não influenciassem a resposta dos estudantes, como explicitado no termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
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de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP após as devidas justificativas. A análise semântica foi 

realizada no mês de maio de 2007. 

 

 

4.7.1 Resultado Análise Semântica 

 

 

Na Escola Y o 1º ano C, dentre os 36 alunos presentes no dia da coleta, 10 (27,78%) 

alunos participaram da análise semântica. Foi realizada a leitura do questionário com os 

alunos e solicitada a compreensão sobre cada item; quando o item apresentava características 

foi solicitado que os alunos mencionassem sinônimos para as mesmas. 

Na Escola X, 2º ano A, dentre os 15 alunos presentes no dia da coleta, 12 (80%) 

alunos participaram da analise semântica. Solicitou-se que os alunos respondessem o 

questionário para identificação de possíveis problemas, que todas as dúvidas fossem expostas 

para o grupo a fim de identificar se mais alunos apresentavam a mesma dúvida, e que os 

alunos mencionassem a presença de palavras estranhas ao seu vocabulário cotidiano. Todas as 

questões e sugestões foram anotadas pelo pesquisador.  

Na Escola X, 3º ano A, dentre os 12 alunos presentes no dia da coleta, 8 (66,7%) 

alunos participaram da analise semântica. Foi realizada a leitura do questionário com os 

alunos e solicitada a compreensão sobre cada item; quando o item apresentava características, 

foi solicitado que os alunos mencionassem sinônimos. 

A tabela a seguir apresenta o sumário da análise semântica com os três grupos. O 

índice de não participação foi de mais de 50%. A escolha de uma escola privada e uma 

pública atende a solicitação de Pasquali (2003) de realizar a análise semântica com um grupo 

mais baixo e um grupo mais sofisticado da população estudada. 
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Quadro 1: Sumário da Análise Semântica, Questionário A, Ribeirão Preto, 2007 

Questionário A 
 Escola Y – 1º ano 

10 alunos 
Escola X – 2º ano 

12 alunos 
Escola X – 3º ano 

8 alunos 
Resumo 

Q. 
inicial 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

4 alunos (33,3%) 
assinalaram X invés de 
assinalar 1 ou 2 para 
gênero 

3 alunos sugeriram colocar um 
quadro ao lado de cada gênero para 
que não ocorra confusão. 

Considerando que 13,3% do total de alunos 
demonstrou dificuldades para responder a 
questão e 10% do total de alunos sugeriu uma 
adequação simples para a correção do item a 
sugestão dos alunos foi acatada pela 
pesquisadora. 

Q. 
1 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, 1 aluno sugeriu colocar um 
quadro ao lado de cada opção para 
resposta seja assinalada apenas com 
um X. Os demais alunos 
concordaram com a sugestão 

Mesmo considerando que 73,3% do total de 
alunos não apresentou sugestões para a questão 
a pesquisadora acatou a proposta dos alunos do 
3ºano e também porque agiliza a resposta do 
aluno. Em termos de compreensão a questão foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q. 
2 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, 1 aluno sugeriu colocar um 
quadro ao lado de cada opção para 
resposta seja assinalada apenas com 
um X. Os demais alunos 
concordaram com a sugestão 

Mesmo considerando que 73,3% do total de 
alunos não teve dificuldades com a questão a 
pesquisadora acatou a proposta dos alunos do 
3ºano e também porque agiliza a resposta do 
aluno. Em termos de compreensão a questão foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q. 
3 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 
 

    Continua... 
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    Continuação... 
 Escola Y – 1º ano 

10 alunos 
Escola X – 2º ano 

12 alunos 
Escola X – 3º ano 

8 alunos 
Resumo 

Q. 
4 

4 alunos (40%) 
apresentaram dificuldades 
para entender o 
escalonamento e 9 alunos 
(90%) tiveram dificuldades 
para entender “prestígio 
social”, os alunos relataram 
entender “profissão que a 
sociedade valoriza” 
sugerida pela pesquisadora 

8 alunos (66,7%) 
apresentaram dificuldades 
para entender o 
escalonamento, 12 alunos 
(100%) concordaram com 
a troca de “prestígio 
social” por “profissão que 
a sociedade valoriza” 
mesmo conseguindo 
compreender as duas 
possibilidades. 

4 alunos (50%) apresentaram 
dificuldades para entender o 
escalonamento 
8 alunos (100%) concordaram com 
a troca de “prestígio social” por 
“profissão que a sociedade 
valoriza” mesmo conseguindo 
compreender as duas 
possibilidades. 

Houve explicação por parte do pesquisador do 
tipo de resposta esperada, o que causou uma  
redução das dúvidas referentes as questões 6 e 7 
que apresentam mesmo tipo de resposta. 
Considerando a importância da questão a 
pesquisadora decidiu sanar o problema 
adotando uma estratégia educativa antes da 
aplicação do questionário para todos os tipos de 
resposta esperadas nas próximas escolas. O 
item “Prestígio social”, foi substituído por 
“profissão que a sociedade valoriza” 

Q. 
5 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, 1 aluno sugeriu colocar um 
quadro ao lado de cada sentença 
com as opções sim ou não para 
opção para resposta seja assinalada 
apenas com um X. Os demais 
alunos concordaram com a 
sugestão 

Mesmo considerando que 73,3% do total de 
alunos não teve dificuldades com a questão a 
pesquisadora acatou a proposta dos alunos do 
3ºano e também porque agiliza a resposta do 
aluno. Em termos de compreensão a questão foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q. 
6 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

Dois alunos apresentaram 
dificuldades para entender 
o escalonamento, mesmo 
após explicação 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

A explicação do tipo de resposta esperada no 
escalonamento da questão 4 reduziu de 53,3% 
para apenas 6,7% do total de alunos o índice de 
dúvidas. Considerando a importância da 
questão a pesquisadora decidiu sanar o 
problema adotando uma estratégia educativa 
antes da aplicação do questionário para todos os 
tipos de resposta esperadas nas próximas 
escolas. 

    Continua... 
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    Continuação... 
 Escola Y – 1º ano 

10 alunos 
Escola X – 2º ano 

12 alunos 
Escola X – 3º ano 

8 alunos 
Resumo 

Q. 
7 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

um aluno apresentou 
dificuldades para entender 
o escalonamento, mesmo 
apos explicação 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

A explicação do tipo de resposta esperada no 
escalonamento da questão 4  reduziu de 53,3%  
para apenas 3,3% do total de alunos o índice de 
dúvidas. Considerando a importância da 
questão a pesquisadora decidiu sanar o 
problema adotando uma estratégia educativa 
antes da aplicação do questionário 

Q. 
8 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

Dois alunos apresentaram 
dificuldades de 
entendimento da questão 
em virtude da disposição 
espacial da questão 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

Apesar de apenas 6,7% dos alunos 
apresentarem dificuldades, a pesquisadora 
optou por separar as perguntas em duas 
questões diferentes, com demarcações visuais 
nítidas para que o problema não volte a ocorrer, 
visto que o problema de compreensão deu-se 
por uma questão visual e não de linguagem.  

Q. 
9 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE, 
Contudo, considerando a sugestão apresentada 
para a questão 5, que possui sistema de 
respostas semelhante a pesquisadora decidiu 
acatar o mesmo sistema sugerido para a questão 
5 pois agiliza o tempo de resposta do aluno. 

Q.  
10 

fácil compreensão para 
todos os alunos. Um aluno 
observou que falta a 
alternativa para quem não 
utiliza a internet, os 
demais alunos concordam 
com a sugestão do aluno. 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos. Um aluno observou que 
falta a alternativa para quem não 
utiliza a internet, os demais alunos 
concordam com a sugestão do 
aluno. 

APROVADA POR UNANIMIDADE, contudo 
a sugestão dos alunos do 1º e 3ºano foi acatada 
pela pesquisadora e realizado melhoria na 
configuração espacial da questão. 
 

    Continua 
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    Continuação... 
 Escola Y – 1º ano 

10 alunos 
Escola X – 2º ano 

12 alunos 
Escola X – 3º ano 

8 alunos 
Resumo 

Q.  
11 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem relato 
de dúvidas ou sugestões 

fácil compreensão para 
todos os alunos, sem 
relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
12 

Os alunos conseguiram 
mencionar substantivos 
para as características 
exceto passividade, 
idealismo e raciocínio 
critico. Para estas três 
características nenhum dos 
alunos conseguiu relatar 
substantivos ou explicar a 
característica 

Os alunos conseguiram 
mencionar substantivos 
para as características 
exceto passividade, 
idealismo, afetuosidade e 
raciocínio critico. Para 
estas três características 
nenhum dos alunos 
conseguiu relatar 
substantivos ou explicar a 
característica 

Os alunos conseguiram mencionar 
substantivos para as características 
exceto passividade, idealista e 
raciocínio critico. Para estas três 
características nenhum dos alunos 
conseguiu relatar substantivos ou 
explicar a característica 

Considerando que as características 
passividade, idealismo e raciocínio critico foi 
incompreensível para 100% da amostra, tais 
características foram retiradas da questão sem 
substituição. A característica afetuosidade não 
foi compreensível para 40% da amostra, sendo 
também retirada da questão sem substituição. 
As demais características tiveram 100% de 
aprovação da amostra e foram mantidas na 
questão, pois foram APROVADAS POR 
UNANIMIDADE 
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Quadro 2: Sumário da Análise Semântica, Questionário B,  Ribeirão Preto, 2007 

 Escola Y – 1º ano 
10 alunos 

Escola X – 2º ano 
12 alunos 

Escola X – 3º ano 
8 alunos 

Resumo 

Q.  
1 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
2 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
3 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
4 

fácil compreensão para todos os 
alunos, um aluno notou que  a 
resposta não e não sei possuem o 
mesmo significado  

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, um aluno notou que  a 
resposta não e não sei possuem o 
mesmo significado  

O erro notificado por dois alunos (6,7%) foi 
corrigido pela pesquisadora, removendo a 
alternativa não sei. Em termos de compreensão, a 
questão foi APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
5 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
6 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
7 

Os alunos conseguiram mencionar 
substantivos para as características 
,exceto humanitário. Para esta 
característica nenhum dos alunos 
conseguiu relatar substantivos ou 
explicar a característica 

Os alunos conseguiram mencionar 
substantivos para as características,
exceto humanitário. Para esta 
característica nenhum dos alunos 
conseguiu relatar substantivos ou 
explicar a característica 

Os alunos conseguiram mencionar 
substantivos para as características, 
exceto humanitário. Para esta 
característica nenhum dos alunos 
conseguiu relatar substantivos ou 
explicar a característica 

Considerando que a característica Humanitário foi 
incompreensível para 100% da amostra, a 
característica foi substituída por Humano, visto 
sua importância para as ações de saúde.  As 
demais características foram APROVADAS POR 
UNANIMIDADE e serão mantidas na questão. 

Q.  
8 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões, contudo 7 alunos 
(58,3%)  mencionaram o grau de 
parentesco, mas não referiram se o 
familiar é Enfermeiro ou Médico 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

Realizado ajuste na questão incluindo as palavras 
Enfermeiro e Médico para o aluno assinalar com 
um X, caso a resposta seja sim. 

    Continua... 
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    Continuação... 

 Escola Y – 1º ano 
10 alunos 

Escola X – 2º ano 
12 alunos 

Escola X – 3º ano 
8 alunos 

Resumo 

Q.  
9 

fácil compreensão para todos os 
alunos,  exceto letra a) que não foi 
compreensível para nenhum dos 
alunos; 1 aluno sugeriu trocar 
habilidades interpessoais por 
habilidade de se comunicar 

fácil compreensão para todos os 
alunos, exceto 5 alunos que não 
conseguiram definir habilidades 
interpessoais 

fácil compreensão para todos os 
alunos, exceto habilidades 
interpessoais que não foi definida 
por nenhum aluno 

Considerando que o item “a) a profissão do 
Enfermeiro exige habilidades interpessoais” não foi 
compreensível para 23 alunos (76,7%) houve a 
substituição por “a) a profissão do enfermeiro exige 
habilidade de se comunicar” seguindo a sugestão 
dos alunos do 1º ano. 

Q.   
10 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.   
11 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Q.  
 12 

fácil compreensão para todos os 
alunos, contudo um aluno sugeriu 
trocar Unidade Básica de Saúde 
por Posto de Saúde que apresenta-
se mais no vocabulário cotidiano 
dos alunos; os demais alunos 
concordaram com a sugestão. 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, contudo um aluno sugeriu 
trocar Unidade Básica de Saúde por 
Posto de Saúde que apresenta-se 
mais no vocabulário cotidiano dos 
alunos, os demais alunos 
concordaram com a sugestão. 

Em termos de compreensão, a questão foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE; contudo, 
uma vez que a sugestão de substituição da palavra 
Unidade Básica de Saúde por Posto de Saúde foi 
solicitada por 18 alunos (60% do total de alunos), 
a sugestão foi acatada pela pesquisadora 

Q. 
 13 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

fácil compreensão para todos os 
alunos, sem relato de dúvidas ou 
sugestões 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 
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4.7.1.1 Sumário da Analise Semântica 

 

Os pesquisadores consideraram todas as sugestões dos alunos pertinentes e as mesmas 

foram acatadas. As características “passividade”, “idealismo”, “afetuosidade” e “raciocínio 

critico” foram removidas, pois não apresentaram fácil entendimento para os alunos. A 

característica “Humanitário” foi substituída por “Humano” e “habilidades interpessoais” foi 

substituído por “habilidade de se comunicar”, seguindo a sugestão dos alunos. O item 

“Prestígio social”, foi substituído por “profissão que a sociedade valoriza”, uma vez que 

apenas 10% dos alunos da escola Y compreenderam a característica; contraditoriamente, a 

palavra status não apresentou problemas em nenhuma das escolas. 

A fim de sanar a dificuldade existente para entendimento da questão 4, 6 e 7 do 

Questionário A os pesquisadores elaboraram um pôster com exemplos de todos os tipos de 

respostas esperados no questionário a ser apresentado 10min antes da coleta de dados em cada 

sala sorteada, uma vez que a simples explicação de como a questão deveria ser respondida 

surtiu um efeito positivo na análise semântica e devido a grande importância de manter a 

forma das questões no questionário. Exemplos de frutas foram utilizados para que não fosse 

utilizado o mesmo exemplo do questionário, evitando a indução de respostas. Considerando 

que as alterações se deram mais no sentido espacial e com a finalidade de agilizar respostas 

do que propriamente de entendimento, os pesquisadores consideraram-se satisfeitos com os 

resultados, podendo iniciar a etapa de coleta de dados na amostra populacional. 

Desta forma apresenta-se a seguira forma definitiva do Questionário Multidimensional 

para Imagem Social do Enfermeiro (QMISE). 
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4.7.2 Questionário Multidimensional para Imagem Social do Enfermeiro (QMISE) 
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4.8 PERCURSO PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA. 

 

 

4.8.1 Levantamento das escolas públicas de ensino médio existentes no município de 

Ribeirão Preto 

 

 

Foi realizado um levantamento de todas as escolas públicas de ensino médio de 

Ribeirão Preto junto a Secretaria Municipal da Educação (Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto), Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria 

de Ensino – Região de Ribeirão Preto e obtenção de dados complementares referentes ao sub-

setor de cada escola junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental – 

Departamento de Desenvolvimento Sócio-econômico – Divisão de Desenvolvimento Social.  

 

4.8.1.1 Escolas Municipais de ensino médio do município de Ribeirão Preto. 

 

Quadro 3: Relação das escolas públicas municipais que oferecem ensino médio no município 

de Ribeirão Preto-SP. 

Escola Endereço 
Sub-
Setor

1. EMEFEM D. Luiz do Amaral Mousinho R. Tamandaré, 353, Campos Elíseos N1 
2. CEMEI Virgilio Salata R. Rua Japurá, 965, Alto do Ipiranga O6 
3. CEMEI João Gilberto Sampaio R. Pindamonhangaba, 851  N4 
Fonte: Secretaria Municipal da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 

2006. 
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4.8.1.2 Escolas estaduais de ensino médio do município de Ribeirão Preto. 

 

Quadro 4: Relação das escolas públicas estaduais de ensino médio, no município de Ribeirão 

Preto-SP. 

Escola Endereço 
Sub-
Setor 

1. EE Alberto José Gonçalves D. R. Flávio Uchoa, 916, Campos Elíseos N1 
2. EE Alberto Santos Dumont R.São Salvador, 176, Sumarezinho O6 
3. EE Alcides Corrêa Prof. R.Moreira de Oliveira, 242, Alto Boa Vista S1 
4. EE Alfeu Dominiguetti Prof. R.Feliciano Alves de Faria, 273, Vila Abranches L10 
5. EE Amélia dos Santos Musa Profª. R.Espírito Santo, 887, Ipiranga O6 
6. EE Cid de Oliveira Leite Prof. R.Itararé 608, Jardim Paulista L2 
7. EE Cônego Barros Av. Dr. Francisco Junqueira, 726, Centro CE 
8. EE Djanira Velho Profª. R.Borba Gato, 60, Vila Amélia O2 
9. EE Domingos J.B. Spinelli Prof. Dr. R.Dep. Orlando Jurca 92, Quintino Facci II N10 
10. EE Eugenia V. de Morais Profª R.Abílio Sampaio 900, Vila Virgínia O1 
11. EE Expedicionários Brasileiros R. Orivaldo Braga s/n, Jd. São José S8 
12. EE Francisco da C. Junqueira R. Jair da Costa, s/nº Bonfim Paulista S10 
13. EE Geraldo Correia de Carvalho Dr R.Itaguaçu, 869, Vila Albertina N2 
14. EE Glete de Alcântara R.Wladimir Pinto Ferraz, 156, Parque Rib. Preto O8 
15. EE Guimarães Júnior Dr. R.Lafayete, 584, Centro CE 
16. EE Irene Dias Ribeiro Profª R.Antônio S.C. Bueno, 205, Geraldo C. de 

Carvalho 
N7 

17. EE Jenny T.P. Schroeder Profª R.Carolina M. de Jesus, 625, Jd. Presidente Dutra N3 
18. EE João Augusto de Mello Prof. R.Lasar Sagall, 228, Jd. Independência N5 
19. EE João Palma Guião Dr. R.Attílio P. Cherubim, 275, Dom B.J. Mielle O12 
20. EE Miguel Gorge R. Domingos Padovan, S/n Jd Novo Mundo L7 
21. EE Orlando Vitaliano Vereador R.Cesar Montagnana, s/n, Quintino Facci I N11 
22. EE Oscar de Moura Lacerda Prof. Dr. Av. Magid Simão Trad., s/n, Quintino Facci II N10 
23. EE Otoniel Mota R.Prudente de Morais, 764, Centro CE 
24. EE Rafael Leme Franco Prof. R.Padre Anchieta, 1730, Jd. Antártica O5 
25. EE Romeu Alberti Dom R.Florinda Bordizan Sampaio, s/n, Jd. José 

Sampaio Jr 
N6 

26. EE Romualdo M de Barros Prof. R.Bolívia, 300, Vila Mariana N4 
27. EE Sebastião F. Palma Prof. R.Casimiro de Abreu, 595, Vila Seixas L1 
28. EE Tomás Alberto Whatelly Dr. R.Marques de Pombal, 349, Campos Elíseos N1 
29. EE Walter Ferreira Prof. R.Machado de Assis, 761, Vila Lobato O2 
30. EE Walter Paiva Prof. R.Tupinambá, s/n, Vila Augusta N2 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de 

Ribeirão Preto e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental – Departamento de Desenvolvimento 

Sócio-Econômico – Divisão de Desenvolvimento Social disponível em (www.ribeiraopreto.sp.gov.br), Ribeirão 

Preto, 2006. 
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4.8.2 Levantamento dos sub-setores do município de Ribeirão Preto. 

 

 

Levantamento on-line junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Ambiental, Departamento de desenvolvimento Sócio-Econômico, Divisão de 

Desenvolvimento Social, da atual divisão dos Bairros de Ribeirão Preto em sub-setores 

(disponível em http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br). A seguir apresenta-se a atual forma 

gráfica da divisão setorial de Ribeirão Preto. 
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4.8.2.1 Mapa geográfico do município de Ribeirão Preto e seus respectivos sub-setores 

 

Mapa 3. Município de Ribeirão Preto dividido em seus respectivos sub-setores.  

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental, Departamento de desenvolvimento sócio-

econômico, Divisão de Desenvolvimento Social, 2006. 
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4.8.3 Classificação das escolas públicas de ensino médio segundo seus sub-setores, número de alunos e salas 

 

 

Tabela 1 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio dos sub-setores da região Norte, Ribeirão Preto – 2006. 

Sub- 1º ano 2º ano 3º ano 
Escola 

setor alunos Classes alunos Classes alunos Classes 
Total de 
alunos 

Total de 
classes 

EE Alberto José Gonçalves D. N1 428 11 272 8 195 6 895 25 
EE Domingos J.B. Spinelli Prof.  Dr. N10 189 5 119 3 105 3 413 11 
EE Geraldo Correia de Carvalho Dr N2 139 4 111 3 90 3 340 10 
EE Irene Dias Ribeiro Profª N7 299 8 238 7 154 4 691 19 
EE Jenny T.P. Schroeder Profª N3 266 6 161 5 146 4 573 15 
EE João Augusto de Mello Prof. N5 280 7 156 5 104 3 540 15 
EE Orlando Vitaliano Vereador N11 179 4 162 4 115 3 456 11 
EE Oscar de Moura Lacerda Prof. Dr. N10 238 6 178 5 180 5 596 16 
EE Romeu Alberti Dom N6 390 9 274 7 189 5 853 21 
EE Romualdo M de Barros Prof. N4 56 2 27 1 16 1 99 4 
EE Tomás Alberto Whatelly Dr. N1 691 18 660 17 516 13 1867 48 
EE Walter Paiva Prof. N2 112 3 62 2 56 2 230 7 
Cemei João Gilberto Sampaio N4 0 0 57 2 55 2 112 4 
Emefem Luis do Amaral Mousinho N1 0 0 60 2 96 4 156 6 
TOTAL  3267 83 2537 71 2017 58 7821 212 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e Secretaria 

Municipal da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 
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Tabela 2 – Distribuição das Escolas públicas ensino médio dos sub-setores da região Sul, Ribeirão Preto – 2006. 

Sub- 1º ano 2º ano 3º ano 
 

Escola 
setor alunos Classes alunos Classes alunos Classes 

Total de 
alunos 

Total de 
classes 

EE Alcides Corrêa Prof. S1 239 6 113 4 68 2 420 12 
EE Expedicionários Brasileiros S8 73 2 65 2 34 1 172 5 
EE Francisco da C. Junqueira S10 138 4 115 3 78 2 331 9 
TOTAL  450 12 293 9 180 5 923 26 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e Secretaria Municipal 

da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 

 

Tabela 3 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio dos sub-setores da região Leste, Ribeirão Preto – 2006. 

Sub- 1º ano 2º ano 3º ano 
 

Escola 
setor alunos Classes alunos Classes alunos Classes 

Total de 
alunos 

Total de 
classes 

EE Alfeu Dominiguetti Prof. L10 75 2 58 2 61 2 194 6 
EE Cid de Oliveira Leite Prof. L2 294 8 204 6 221 6 719 20 
EE Miguel Gorge L7 70 2 83 2 50 2 203 6 
EE Sebastião F. Palma Prof. L1 229 6 234 7 206 6 669 19 
TOTAL  668 18 579 17 538 16 1785 51 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e Secretaria Municipal 

da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 
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Tabela 4 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio dos sub-setores da região Oeste, Ribeirão Preto – 2006. 

Sub- 1º ano 2º ano 3º ano 
 

Escola 
setor alunos Classes alunos Classes alunos Classes 

Total de 
alunos 

Total de 
classes 

EE Alberto Santos Dumont O6 324 8 277 7 227 6 828 21 
EE Amélia dos Santos Musa Profª. O6 196 6 200 5 212 6 608 17 
EE Djanira Velho Profª. O2 166 5 92 3 54 2 312 10 
EE Eugenia V. de Morais Profª  O1 659 17 479 12 444 12 1582 41 
EE Glete de  Acântara O8 184 4 235 6 137 4 556 14 
EE João Palma Guião Dr. O12 92 3 54 2 51 2 197 7 
EE Rafael Leme Franco Prof. O5 72 2 40 1 27 1 139 4 
EE Walter Ferreira Prof. O2 78 2 74 2 42 2 194 6 
Cemei Virgílio Salata O6 0 0 33 1 34 1 67 2 
TOTAL  1771 47 1484 39 1228 36 4483 122 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e Secretaria Municipal 

da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 

 

Tabela 5 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio dos sub-setores da região Centro, Ribeirão Preto – 2006. 

Sub- 1º ano 2º ano 3º ano 
 

Escola 
setor alunos Classes alunos Classes alunos Classes 

Total de 
alunos 

Total de 
classes 

EE Cônego Barros CE 267 7 326 9 272 8 865 24 
EE Guimarães Júnior Dr. CE 231 5 243 7 223 6 697 18 
EE Otoniel Mota CE 634 15 637 16 693 17 1964 48 
TOTAL  1132 27 1206 32 1188 31 3526 90 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e 

Secretaria Municipal da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 
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4.8.4 Localização das escolas públicas que oferecem ensino médio do município de 

Ribeirão Preto e seus respectivos sub-setores 

 
Mapa 4. Localização espacial ilustrativa das escolas públicas de ensino médio no município de Ribeirão 

Preto em seus respectivos sub-setores.  

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental, Departamento de desenvolvimento sócio-
econômico, Divisão de Desenvolvimento Social (disponível em http:// www.ribeiraopreto.sp.gov.br), 2006. Ilustração e 
localização das escolas :Luchesi, L.B 
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4.8.5 Sorteio da Amostra 

 

 

O método utilizado para o sorteio foi o de amostra estratificada entre os subsetores, a 

fim que de a amostra se torne o mais representativa possível de Ribeirão Preto. 

É esperado que a estratificação aumente a precisão das estimativas, ou seja, que o 

erro-padrão de uma estimativa obtida pela amostragem estratificada seja sempre inferior 

àquele obtido em um processo de amostragem casual simples para uma amostra de mesmo 

tamanho (SILVA, 1998). 

A amostra foi estimada em função do número de alunos existentes em 2006 (18538 

alunos, exceto os alunos do 1º ano da rede municipal) devido a necessidade de encaminhar o 

projeto ao comitê de ética, e devido à necessidade de listar o nome das escolas sorteadas para 

que a autoridade educacional responsável emitisse sua autorização para a pesquisa. Em maio 

de 2007 foi possível obter a nova população a fim de verificar se houve mudanças 

significativas. 

O sorteio da amostra, baseado nos dados de 2006, foi realizado com auxílio dos 

programas EPI-INFO e Excel. O sorteio foi realizado por sub-regiões (norte, sul, leste, oeste e 

centro), calculando-se que pelo menos 20% da população viesse a apresentar estereótipos 

negativos em relação à Enfermagem e com erro máximo no intervalo de 99%. O sorteio foi 

realizado em função das salas de aula, pois a composição de amostras estratificadas nas 

escolas mostrou-se, em estudo publicado em Luchesi, Santos (2005), muito desconfortável 

para a organização da Escola, enquanto trabalhar com classes inteiras, como realizado na 

Dissertação de Mestrado em 2005 mostrou-se mais operacional e menos desconfortável para 

os alunos e docentes da escola.  
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Desta forma foi sorteada uma sala/por ano/por região, ou seja, cada região teve três 

salas sorteadas: uma sala de 1ºano, uma sala de 2ºano e uma sala de 3ºano. 

Admitiu-se a seqüência manha/tarde/vespertino/noturno nesta ordem; as classes de 

cada escola foram ordenadas nesta seqüência 1ª à nª de acordo com o número de salas de aula 

existentes. As Escolas estão identificadas com letras a fim de preservar a identidade da escola 

e dos alunos. 

Para o sorteio da amostra baseada em 2006, o primeiro ano do ensino médio foi 

considerado 0 alunos pois conforme documento da Secretaria Municipal da Educação do 

Município de Ribeirão Preto (ANEXO 3) não haveria 1ºano em 2007, dada a intenção de 

extinção gradativa do ensino médio na Rede Municipal. Contudo, conforme documento 

recebido em 2007 (ANEXO 4) pode-se observar que a medida não foi concretizada.  

 

 

4.8.6  Escolas e salas de aula sorteadas  
 

 

Tabela 6 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio sorteadas dos sub-setores da 
região Norte, Ribeirão ´Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 

Escola 
Sub 

Setor. 

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  
ESCOLA A N10 0 0 0 0 1 3ª  
ESCOLA  B N10 1 1ª 1 3ª 0 0 
TOTAL  1  1  1  
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Tabela 7 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio sorteadas dos sub-setores da 
região Sul, Ribeirão Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 

Escola 
Sub 

Setor 

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  
ESCOLA C S10 1 1ª 1 2ª 1 2ª 
TOTAL  1  1  1  

 

 

Tabela 8 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio sorteadas dos sub-setores da 
região Leste, Ribeirão Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 

Escola 
Sub 

Setor 

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  
ESCOLA D L1 1 2ª 0 0 0 0 
ESCOLA E L7 0 0 0 0 1 1ª 
ESCOLA F L10 0 0 1 2ª 0 0 
TOTAL  1  1  1  

 

 

Tabela 9 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio sorteadas dos sub-setores da 
região Oeste, Ribeirão Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 

Escola 
Sub 

Setor 

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  
ESCOLA  G O5 0 0 1 1ª 0 0 
ESCOLA  H O6 0 0 0 0 1 6ª 
ESCOLA   I O8 1 2ª 0 0 0 0 

TOTAL  1  1  1  
 

 

Tabela 10 – Distribuição das escolas públicas de ensino médio sorteadas dos sub-setores da 
região Centro, Ribeirão Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 

Escola 
Sub- 
Setor 

Nº de 
salas 

sorteadas

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  

Nº de salas 
sorteadas 

Ordem da 
classe 

sorteada  
ESCOLA  J CE 0 0 0 0 1 3ª 
ESCOLA  L CE 1 1ª 0 0 0 0 
ESCOLA   M CE 0 0 1 12ª 0 0 

TOTAL  1  1  1  
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4.8.7 Mapa com Escolas Sorteadas 

 
 

 

Mapa 5. Localização espacial ilustrativa das escolas públicas de ensino médio sorteadas em seus 
respectivos sub-setores.  

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental, Departamento de desenvolvimento sócio-
econômico, Divisão de Desenvolvimento Social (disponível em http:// www.ribeiraopreto.sp.gov.br), 2006. Ilustração e 
localização das escolas: Luchesi, L.B. 
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Quadro 5:  Escolas públicas de ensino médio sorteadas, Ribeirão Preto, 2006. 

1ºano 2ºano 3ºano 
Escola 

Sub 
Setor.     sala período sala período  sala período  

ESCOLA A N10     3C Noturno 
ESCOLA  B N10 1A Manhã 2C vespertino   
ESCOLA C S10 1A Manhã  2B Manhã 3B Manhã 
ESCOLA D L1 1B Manhã     
ESCOLA E L7     3A Manhã 
ESCOLA F L10   2B Noturno   
ESCOLA  G O5   2A Manhã   
ESCOLA  H O6     3B* Manhã 
ESCOLA   I O8 1B Manhã     
ESCOLA  J CE     3C Manhã 
ESCOLA  L CE 1A Manhã     
ESCOLA   M CE   2E* vespertino   

TOTAL  5  5  5  
*haviam 4 salas de 3º ano A, B, C e D, portanto a sexta sala é sala B. 

**haviam 7 salas de aula no período matinal e no período vespertino as salas eram novamente 
denominadas A, B,C,D,E, sucessivamente. Neste sentido a 12ªsala é o 2ºano E vespertino.  

 

 

Foram sorteadas 11 salas no período da manhã, duas salas no período vespertino 

(região norte e central) e duas salas no período noturno (região norte e leste). 
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5 ANÁLISE 

 

 

As informações foram processadas e analisadas utilizando o programa Epi-Info 

versão 6.04. Foi realizada dupla digitação do banco de dados para eliminar possibilidade de 

erros durante a alimentação dos dados. Os resultados foram sumarizados por meio de 

distribuições de freqüências. 

Para realização da estatística descritiva foram ainda utilizados os programas Microsoft 

Office Excel 2003 e Statistical Package for the Social Sciences versão 15.0 para Windows 

(SPSS). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Uma aproximação entre o número de alunos esperado para a amostra e o número de 

alunos realmente matriculados e presentes no dia da coleta de dados é descrito a seguir. Como 

pode ser observado, em geral, existe um alto índice de alunos faltosos. 
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6.1 COMPARAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO DE 2006 UTILIZADA PARA O SORTEIO DA AMOSTRA E A POPULAÇÃO REAL 
EM 2007 

 
Tabela 11 – Distribuição do total de alunos matriculados em escolas públicas de ensino médio regular, Ribeirão Preto – 2006. * 

1º ano 2º ano 3º ano 
REGIÃO 

alunos Classes alunos Classes alunos Classes 
Total de
alunos 

Total de
classes 

NORTE 3267 83 2537 71 2017 58 7821 212 
SUL 450 12 293 9 180 5 923 26 
LESTE 668 18 579 17 538 16 1785 51 
OESTE 1771 47 1484 39 1228 36 4483 122 
CENTRO 1132 27 1206 32 1188 31 3526 90 
Total 7288 187 6099 168 5151 146 18538 501 

*Não foram contabilizados os alunos do Ensino médio Municipal do 1ºano: três Escolas (162 alunos) 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e 
Secretaria Municipal da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. 
 

Tabela 12 – Distribuição do total de alunos matriculados em escolas públicas de ensino médio regular, Ribeirão Preto  – 2007* 
REGIÃO 1º ano 2º ano 3º ano Total de Total de 

 alunos Classes alunos Classes alunos Classes alunos classes 
NORTE 3442 91 2463 67 1980 57 7885 215 
SUL 432 15 292 9 213 8 937 32 
LESTE 759 22 504 16 402 13 1665 51 
OESTE 1942 55 1303 37 1089 30 4334 122 
CENTRO 1138 29 1057 27 1060 28 3255 84 
TOTAL 7713 212 5619 156 4744 136 18076 504 

*Foram contabilizados os alunos do Ensino médio Municipal do 1ºano: três Escolas (187 alunos) 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto e Secretaria 
Municipal da Educação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2007. 
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Um fato importante a ser observado é que aparentemente muitos alunos não estão 

terminando o ensino médio regular. Na tabela de alunos matriculados em 2006, os alunos do 1º ano 

do ensino médio são correspondentes aos alunos do 2 ºano na tabela de alunos matriculados em 

2007, visto que não houve introdução ou perda de escolas no período.  

Segundo a Secretaria Municipal da Educação em documento de 2006 não haveria o 

primeiro ano do ensino médio da rede municipal em 2007 (ANEXO 3), dada a intenção do 

município em eliminar o ensino médio na rede municipal gradualmente. Neste sentido, o cálculo da 

amostra esperada para 2007 foi realizado retirando-se o número de alunos matriculados em 2006, no 

primeiro ano do ensino médio da rede municipal. Em 2007, entretanto, conforme documento obtido 

(ANEXO 4), esta medida ainda não entrou em vigor e o primeiro ano do ensino médio municipal 

ocorreu em 2007, causando uma falha para o sorteio da amostra realizado. 

A diminuição de alunos do 1º ano de 2006 para o 2º ano de 2007 foi de 1669 alunos. 

Somando os 162 alunos do 1º ano do ensino médio municipal não contabilizados (segundo a 

Secretaria de Educação, esta série não existiria em 2007), este número sobe para 1831. A 

diminuição de alunos do 2º ano de 2006 para o 3º ano de 2007 foi de 1355 alunos. Este dado merece 

investigação futura, a fim de averiguar os motivos desta diminuição durante o ensino médio. Os 

dados indicam uma evasão escolar no município entre 22 e 24% de 2006 para 2007 para o segundo 

e terceiro ano do ensino médio. 
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6.2 PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
 
 

Tabela 13 – Distribuição dos alunos de ensino médio das escolas sorteadas, na região norte - Ribeirão Preto - 2007 

Escola 
 

Sala 
 

Media de 
alunos na sala 

em 2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 
 

    Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA A 3ano 36.0 37 20 54.1 16 80.0 4 20 

ESCOLA B 1 ano 37.8 34 28 82.4 21 75.0 7 25 

ESCOLA B 2 ano 39.7 22 15 68.2 12 80.0 3 20 

TOTAL  113.5 93 63 67.7 49 77.8 14 22.2 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 

 
 

Tabela 14 – Distribuição dos alunos de ensino médio das escolas sorteadas, na região sul - Ribeirão Preto - 2007 

Escola Sala Media de 
alunos na sala 

em 2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 
 

 Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA C 1 ano 34.5 49 41 83.7 25 61.0 16 39.0 

ESCOLA C 2 ano 38.3 45 39 86.7 28 71.8 11 28.2 

ESCOLA C 3 ano 39.0 27 22 81.5 19 86.4 3 13.6 

TOTAL  111.8 121 102 84.3 72 70.6 30 29.4 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 

 



 

 

162

Tabela 15 – Distribuição dos alunos de ensino médio das escolas sorteadas, na região leste - Ribeirão Preto - 2007 

Escola Sala Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 
 

  Nº % Nº % Nº %
ESCOLA D 1 ano 38.2 42 31 73.8 22 71.0 9 29.0 

ESCOLA E 3 ano 25.0 28 26 92.9 19 73.1 7 26.9 

ESCOLA F 2 ano 29.0 45 24 53.3 17 70.8 7 29.2 

TOTAL  92.2 115 81 70.4 58 71.6 23 28.4 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 

 
 
 

Tabela 16 – Distribuição dos alunos de ensino médio das escolas sorteadas, na região oeste - Ribeirão Preto - 2007 

Escola Sala Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 
 

  Nº % Nº % Nº %
ESCOLA G 2 ano 40.0 36 23 63.9 6 26.1 17 73.9 

ESCOLA H 3ano 35.3 37 20 54.1 11 55.0 9 45.0 

ESCOLA I 1 ano 46.0 45 24 53.3 16 66.7 8 33.3 

TOTAL  121.3 118 67 56.8 33 49.3 34 50.7 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 
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Tabela 17 – Distribuição dos alunos de ensino médio das escolas sorteadas, na região central - Ribeirão Preto – 2007 

Escola 
 
 

Sala 
 
 

Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 
Alunos participantes 

 

 
Recusas 

    Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA J 3 ano 34.0 32 28 87.5 24 85.7 4 14.3 

ESCOLA L 1 ano 46.2 43 33 76.7 18 54.5 15 45.5 

ESCOLA M 2 ano 39.8 39 19 48.7 15 78.9 4 21.1 

TOTAL  120 114 80 70.2 57 71.3 23.0 28.8 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 

 
 

Tabela 18 – Distribuição dos alunos do primeiro ano do ensino médio das escolas sorteadas- Ribeirão Preto – 2007 

Salas 
sorteadas 

1º ano 

Região 
 
 

Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 

      Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA B Norte 37.8 34 28 82.4 21 75.0 7 25.0 
ESCOLA C Sul 34.5 49 41 83.7 25 61.0 16 39.0 
ESCOLA D Leste 38.2 42 31 73.8 22 71.0 9 29.0 
ESCOLA I Oeste 46.0 45 24 53.3 16 66.7 8 33.3 
ESCOLA L Centro 46.2 43 33 76.7 18 54.5 15 45.5 
TOTAL   202.7 213 157 73.7 102 65.0 55 35.0 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 
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Tabela 19 – Distribuição dos alunos do segundo ano do ensino médio das escolas sorteadas - Ribeirão Preto – 2007 

Salas 
sorteadas 

2º ano 

Região 
 
 

Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 
 

      Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA B Norte 39.7 22 15 68.2 12.0 80.0 3 20 
ESCOLA C Sul 38.3 45 39 86.7 28.0 71.79 11 28.2 
ESCOLA F Leste 29.0 45 24 53.3 17.0 70.8 7 29.2 
ESCOLA G Oeste 40.0 36 23 63.9 6.0 26.1 17 73.9 
ESCOLA M Centro 39.8 39 19 48.7 15.0 78.9 4 21.1 
TOTAL   186.8 187 120 64.2 78 65.0 42 35.0 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 

 
 
 

Tabela 20 – Distribuição dos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas sorteadas - Ribeirão Preto – 2007 

Salas 
sorteadas 

3º ano 

Região 
 

 

Media alunos 
na sala em 

2006 

Matriculados 
na sala em 

2007 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 
 

Recusas 

       Nº % Nº % Nº % 
ESCOLA A Norte 36.0 37 20 54.1 16 80.0 4 20 
ESCOLA C Sul 39.0 27 22 81.5 19 86.36 3 13.6 
ESCOLA E Leste 25.0 28 26 92.9 19 73.1 7 26.9 
ESCOLA H Oeste 35.3 37 20 54.1 11 55.0 9 45.0 
ESCOLA J Centro 34.0 32 28 87.5 24 85.7 4 14.3 
TOTAL   169.3 161 116 72.0 89 76.7 27 23.3 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 
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Tabela 21 – Distribuição geral dos alunos de ensino médio participantes do estudo - Ribeirão Preto – 2007. 

 Media aproximada 
esperada de alunos na 

amostra em 2006 

Matriculados na 
amostra em 2007 

 

Presentes no dia da 
coleta 

 

Alunos participantes 
 

Recusas 

   Nº % Nº % Nº % 

Total 558 561 393 70.1 269 68.4 124 31.6 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Coordenadoria de Ensino do Interior – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, Secretaria das Escolas 
sorteadas e apuração dos alunos presentes no dia da coleta, 2006-2007. 
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Na região norte, oeste e região central a média de alunos esperado nas salas sorteadas 

para 2007 foi maior que o número real de alunos matriculados em 2007, nas regiões sul e leste 

o número de alunos esperado nas salas sorteadas para 2007 foi menor que o número real de 

alunos matriculados em 2007. Entretanto as diferenças foram muito pequenas, no total geral a 

média de alunos esperado nas salas sorteadas para 2007 foi menor que o número real de 

alunos matriculados em 2007 por apenas 3 alunos. 

Um dado que surpreendeu a pesquisadora foi o alto índice de alunos faltosos. Do total 

geral o índice de faltosos foi de 29,9% (168 alunos). Destaca-se a região oeste com 43,2% de 

alunos faltosos e pelo maior índice de recusas quanto à participação no estudo, 50,7% (34 

alunos). No total geral o índice de recusa foi de 31.6%. O menor índice de recusa foi na região 

norte (22,2%) e em relação às turmas, as salas de terceiro ano apresentaram o menor índice de 

recusa (23,3%). Uma das possíveis causas para o maior interesse do terceiro ano pode dever-

se à proximidade do final do ensino médio e o vestibular. Para este grupo, o assunto escolha 

de carreira parece ter despertado maior interesse. 

O índice de recusas, entretanto, mostra-se coerente com o índice de recusas da análise 

semântica e aparentemente em todas as regiões este foi um comportamento homogêneo. Para 

este grupo, parece haver uma necessidade de adotar estratégias antes da coleta para promover 

uma aproximação maior dos estudantes e despertar um maior interesse de participação destes. 
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6.3 LIMITAÇÕES DA COLETA DE DADOS 

 

 

 Algumas considerações devem ser feitas em relação ao cálculo da amostra. 

 1º- O cálculo da amostra foi realizado considerando-se que não haveria o 1ºano do 

ensino médio em 2007 na rede municipal, fato que não ocorreu. 

 2º- Considerando-se o grande índice de alunos faltosos e de recusas geral observa-se 

que entre a amostra estimada e o número final de sujeitos participantes do estudo houve uma 

perda de mais de metade dos alunos. 

Em duas escolas a coleta precisou de remanejamento, pois devido à chuva um número 

muito pequeno de alunos compareceu nas escolas no dia da coleta. Estas escolas tiveram suas 

coletas remarcadas. Segundo os docentes e coordenadores, este comportamento é freqüente 

em dias de chuva. 

Considerando-se a experiência que a pesquisadora vivenciou nas 14 escolas 

envolvidas no projeto, este é um comportamento que se acredita ser homogêneo no município.  

3º- Deve-se ainda considerar que houve evasão escolar de mais de 2000 alunos de 

2006 para 2007 do segundo e terceiro ano, apesar do aumento do número de alunos do 1ºano 

(263 alunos). 

Segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (2006), publicado pelo Estado 

de São Paulo, Assembléia Legislativa (2006), o município de Ribeirão Preto comparado aos 

demais municípios do estado de São Paulo decaiu no ranking escolaridade de 210ª em 2002 

para a 260ªposição no estado em 2004. A proporção de indivíduos de 15 a 17anos com 

conclusão do ensino fundamental variou de 72,3%(2002) para 69,6%(2004) e a proporção de 

indivíduos de 18 a 19 anos com conclusão do ensino médio variou de 45,1%(2002) para 
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44,0%(2004). Ribeirão Preto foi classificado no grupo 1 que abrange os municípios com bons 

indicadores de longevidade, riqueza e escolaridade. 

Nesta perspectiva, parece inviável se pensar em amostra estatisticamente significativa 

do município para estudantes do ensino médio utilizando a mesma abordagem que foi 

utilizada neste estudo. Mesmo se o cálculo da amostra for aumentado a fim de suprir a perda, 

ainda assim não se teria garantias de que um número representativo de estudantes responderia 

os questionários, sem uma abordagem maior de aproximação. Outra alternativa seria 

trabalhar-se com uma metodologia de censo e não de amostra. 

Devido a esta realidade não foi cogitada a possibilidade de reposição da amostra, 

devido a ausência de garantia de obtenção de uma amostra significativa utilizando-se este tipo 

de abordagem. Considerando-se a segunda hipótese; metodologia de censo, não parece viável 

pois demandaria, no mínimo dois anos entre planejamento e execução, além de depender de 

uma equipe grande, assim como o planejamento de estratégias de aproximação dos estudantes 

utilizando a metodologia de amostragem.  

Portanto não se pode afirmar que os dados encontrados neste estudo representam à 

população de alunos de ensino médio regularmente matriculados no ensino médio regular de 

Ribeirão Preto. Os dados da amostra não poderão ser utilizados como inferência para a 

população.  

Como pode observar-se na descrição do campo de trabalho a seguir existe uma 

demanda urgente por trabalho na área educacional exigindo que o presente estudo passe para 

a etapa de marketing e educação em saúde em nível de pós-doutorado, em virtude da 

impossibilidade de conduzir tal estudo dentro do período de vigência do doutorado. Optou-se 

então por descrever a análise dos resultados encontrados nesta amostra, pois se pode levantar 

hipóteses sobre os pontos mais importantes a serem trabalhados em uma intervenção 

educativa futura com a intenção de melhorar a imagem social do enfermeiro com esta 
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população e sobre a imagem do enfermeiro, além de promover ações de saúde nas escolas 

voltadas para as necessidades de alunos e professores. 

 

 

6.4 ABRINDO HORIZONTES 

 

 

As coordenações e direções das escolas mostraram-se muito colaborativas e 

interessadas no estudo. O período em que a pesquisadora ficou nas escolas à disposição dos 

pais foi um período de enriquecimento e estabelecimento de vínculos. 

Apesar de nenhum pai comparecer para esclarecer dúvidas sobre a pesquisa, as 

coordenações usualmente instalavam a pesquisadora na sala dos docentes da escola durante 

este período. Neste espaço a pesquisadora teve a oportunidade de ouvir muitos professores e 

entender melhor suas realidades. Foi observado que em algumas escolas a atual política de 

progressão continuada trouxe uma série de problemas e muitos alunos usam esta justificativa 

para fazer da escola um espaço de lazer e não de ensino. 

Segundo Jeffrey (2006) as iniciativas de ciclos escolares implementados de 1960-2000 

tiveram como objetivo resolver o problema do fracasso escolar, melhorar a qualidade de 

ensino, contribuindo para a inclusão de segmentos da população antes excluídos. Entretanto, 

as experiências realizadas, foram alternadas entre continuidade e suspensão relacionados à 

jogos políticos, resistências administrativas e pedagógicas além de condições estruturais. 

Pode ser observada uma preocupação intensa dos docentes em como atrair estes alunos 

para o ensino, face a política de não reprovação de estudantes e o uso desta política, pelos 

alunos, como arma contra os professores. Algumas escolas possuíam menor índice de 
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indisciplina e faziam um trabalho muito interessante com os alunos, mas geralmente eram 

escolas com melhor infra-estrutura.  

Em estudo com professores da rede pública de Campinas, Jeffrey (2006) conclui que a 

preocupação com a nova política e sobre o domínio de conhecimento dos alunos podem ter 

desestabilizado o trabalho pedagógico face à problemas de aprendizagem, desmotivação e 

indisciplina dos estudantes, que segundo estes professores foi agravado pela nova política de 

progressão continuada. 

Pode-se observar uma grande demanda para o trabalho de Enfermagem em saúde 

mental, visto que a desmotivação de alguns professores, causado pela dificuldade de lidar com 

a indisciplina é motivo de tristeza e sofrimento. 

Em geral, as salas de alunos foram muito receptivas e colaborativas com a 

pesquisadora durante o preenchimento dos questionários. Como alguns alunos levavam mais 

de 50 minutos para o preenchimento do questionário, as escolas cederam duas aulas de 50 

minutos para o estudo.  

Após o preenchimento do questionário, que geralmente era finalizado por todos os 

alunos em 65 minutos, a pesquisadora preparou 15 min de apresentação sobre o exame 

vestibular, os cursos pré-vestibulares gratuitos em Ribeirão Preto, como pedir isenção no 

exame da FUVEST, algumas informações sobre os cursos de Enfermagem, Auxiliar e 

Técnico de Enfermagem existentes em Ribeirão Preto e a diferença entre os componentes da 

equipe de Enfermagem. Foi entregue também uma cópia do calendário de visitas monitoradas 

nas faculdades da USP Ribeirão Preto, para que os alunos pudessem tirar dúvidas sobre as 

profissões desejadas e os telefones da USP - Ribeirão Preto. Usualmente as questões dos 

alunos tomavam o restante da segunda aula. A iniciativa foi elogiada e muito bem-vinda pelas 

escolas participantes da pesquisa, pois algumas delas, onde outros pesquisadores haviam 

realizado estudos anteriores, se queixaram da falta de retorno de pesquisadores após os 
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estudos para discussão dos resultados ou alguma contribuição educativa para os estudantes, 

relatando sentirem-se usados em algumas pesquisas. Neste sentido, houve um contrato 

informal entre a pesquisadora e os coordenadores do compromisso da pesquisadora voltar nas 

escolas em 2008 para convidar para a defesa da tese, no mínimo um coordenador e um 

estudante de cada sala participante. 

Em cinco das salas de aula do estudo a pesquisadora encontrou dificuldades de 

comunicar-se com os estudantes. Muitos alunos utilizavam equipamentos eletrônicos como 

IPOD, MP3, entre outros, e o volume da conversa entre os estudantes dificultava a 

comunicação com os mesmos. A necessidade de aumentar o volume de voz para que os 

estudantes do final da sala pudessem ouvir a pesquisadora explicou o motivo de tantos 

professores, ao longo do estudo, apresentarem dor de garganta ou rouquidão. Existe uma 

demanda para um trabalho de educação com fonoaudiólogos, para que estes professores 

possam aprender como utilizar melhor as cordas vocais, além de uma demanda para a 

psicologia, para o estudo das causas da indisciplina e para discutir com os professores como 

trabalhar melhor com grupos onde o índice de indisciplina é maior. 

Os alunos do terceiro ano do ensino médio foram os que mais se interessaram pelas 

informações preparadas pela pesquisadora e na maioria das salas de terceiro ano não houve 

nenhuma dificuldade de comunicação com os estudantes.  

Desta forma, observou-se que para estratégias de intervenção educativa, o modelo de 

palestra simples não aparentou ser atrativo para os estudantes de segundo e primeiro ano; 

acrescenta-se o fato de haver um tempo maior para a finalização do ensino médio, portanto o 

interesse em relação à escolha de carreira parece ser menor nestas séries. Estratégias como 

vídeos ou simulações podem ser mais adequados para este grupo. Considerando-se que de 

maneira geral os alunos responderam positivamente a intervenção educativa após a aplicação 

do questionário acredita-se que uma inversão das atividades pode potencializar o aumento da 
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aceitação dos estudantes. Para futuros estudos, uma abordagem direta, somente voltada para a 

pesquisa não parece ser tão eficiente como a aplicação de abordagem anteriores à pesquisa 

com a finalidade de aproximar-se dos estudantes. 

Um planejamento de palestras atrativas sobre escolha de carreira, vestibulares ou 

outros assuntos sugeridos pelos estudantes deve ser realizado antes da coleta de dados 

utilizando estratégias de grupos focais ou vídeos, de forma a potencializar a participação dos 

estudantes nas atividades e na pesquisa estabelecendo um vínculo com o pesquisador mesmo 

que este, à princípio, não se identifique como Enfermeiro.  

Durante este período de muito enriquecimento para a pesquisadora, vínculos puderam 

ser estabelecidos com as direções das escolas, trocas de informações e possibilidades para 

futuros estudos. Em cinco escolas as coordenações mencionaram um problema sério com a 

educação em saúde para estes alunos, principalmente relacionado à área de educação sexual. 

Foi realizado um contato com a Profa. Dra. Adriana Katia Corrêa, membro da Comissão 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto em 2007, onde esta demanda foi informada. No semestre seguinte, três destas 

cinco escolas tornaram-se campo de estágio do curso de Licenciatura em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. A pesquisadora ainda estuda alternativas para 

suprir a demanda das duas escolas que não puderam ser atendidas neste momento. 

Pode-se observar uma grande demanda para atuação do enfermeiro e outros 

profissionais da saúde na área de promoção à saúde nas escolas. Além disso, conforme a 

literatura, base do presente trabalho, o contato com o profissional é uma excelente estratégia 

para a melhoria da imagem social do enfermeiro. Esta realidade também motivou a decisão do 

estudo da amostra para o estabelecimento de hipóteses e traçar estratégias para ações 

educativas. O questionário ora desenvolvido será utilizado como avaliador das ações 

educativas em estudos experimentais em nível pós-doutorado. Espera-se que após as ações 
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educativas o índice de estereótipo encontrado nos grupos experimentais seja menor que os 

grupos controles, visto que a mudança de crenças pode promover a reconfiguração do tripé 

estrutural das atitudes (cognitivo, afetivo e comportamental) (BRIGHAM, 1991; ASCH, 

1972). 

 

 

6.5 RESULTADOS DA AMOSTRA 
 

 

Tabela 22 – Distribuição do número de alunos participantes do estudo por região 

demográfica, Ribeirão Preto-2007 

Região Freqüência % 
1-Norte 49 18.2% 
2-Sul 72 26.8% 
3-Leste 58 21.6% 
4-Oeste 33 12.3% 
5-Central 57 21.2% 
Total 269 100.0% 

 
A amostra é composta por 269 alunos sendo que a região sul (72 alunos) apresenta o 

maior percentual de estudantes participantes, enquanto a região oeste (33 alunos) apresenta o 

menor número de estudantes participantes na amostra. A média foi de 53,8 estudantes por 

região. 

 

Tabela 23 – Distribuição do número de alunos participantes segundo o ano, Ribeirão Preto-

2007 

Ano Freqüência % 
1º ano 102 37.9% 
2º ano 78 29.0% 
3º ano 89 33.1% 
Total 269 100.0% 

 
Os estudantes do primeiro ano do ensino médio compõem a maior fatia da amostra 

37,9%. A média foi de 89,7 alunos por série. 



 

 

174

Tabela 24 – Distribuição do número de alunos participantes segundo a idade, Ribeirão Preto-

2007 

Idade Freqüência % 
15 anos 45 16,7% 
16 anos 74 27,5% 
17 anos 73 27,1% 
18 anos 46 17,1% 
19 anos 9 3,4% 
22 anos 1 0,4% 
23 anos 1 0,4% 
Branco 19 7,0% 
Incorreto* 1 0,4% 
Total 269 100% 

*Estudante assinalou a data da coleta ao invés de assinalar a data de nascimento 
 

Dentre os 249 alunos que responderam a questão corretamente, possibilitando o 

cálculo, a média de idade foi de 16,6 anos de idade. Os 20 estudantes que deixaram a questão 

em branco ou incorreto podem indicar uma distração do aluno ou a necessidade de destacar 

melhor a questão no questionário. 

 

Tabela 25 – Distribuição do número de alunos participantes segundo o gênero, Ribeirão 

Preto-2007 

Gênero Freqüência % 
1-Masculino 97 36,1% 
2-Feminino 167 62,1% 
3-Em branco 5 1,7% 
Total 269 100% 

 

A mostra apresenta-se predominantemente feminina, 62,08% dos alunos indicaram ser 

do gênero feminino. Este dado poderia prever um alto índice de aceitação de estereótipos de 

gênero na amostra, pois segundo a literatura, é esperado um índice maior de aceitação de 

estereótipos para o gênero feminino (LASKY, 1988). 
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Tabela 26 – Distribuição da intenção dos alunos após o término do ensino médio, segundo 

opções de estudo, Ribeirão Preto-2007 

 Geral Mulheres Homens 
Opção Freq.  % Freq.  %* Freq.  %* 

1-Parar de estudar 3 1,1 2 1,2 0 0,0 
2-Cursinho 42 15,6 37 22,2 4 4,1 
3-Curso técnico  41 15,2 19 11,4 22 22,7 
4-Faculdade 119 44,2 79 47,3 38 39,2 
5- Não sei 60 22,3 29 17,4 30 30,9 
6-Em branco 4 1,5 1 0,6 3 3,1 

Total 269 100 167 100 97 100 
*porcentagem foi calculada em relação ao número de alunos que responderam a questão gênero (264 alunos). 
 

 

Um número grande de alunos da amostra 202 (75,1%) refere intenção de continuar os 

estudos após o colegial. Considerando que o estudante que está interessado em cursinhos pré-

vestibulares almeja uma vaga na universidade pode-se dizer que 60% da amostra (cursinho + 

faculdade) almejam realizar um curso universitário (161 alunos). Faz-se importante o papel da 

Universidade junto aos estudantes de ensino médio na realização de um trabalho de 

acompanhamento e esclarecimento vocacional, para que o processo de escolha vocacional não 

seja baseado em informações não fidedignas.  

Quando se observa as respostas, do ponto de vista de gênero, a diferença entre as 

respostas de mulheres e homens foi estatisticamente significativa (p=0.000). Nesta amostra a 

proporção de mulheres que desejam iniciar curso universitário (cursinho ou faculdade), é 

maior que a proporção de homens. A proporção de homens que desejam realizar cursos 

técnicos e de homens indecisos, por outro lado, foi maior que a proporção de mulheres.  
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Tabela 27 – Distribuição da intenção dos alunos após o término do ensino médio, segundo 

opções de trabalho, Ribeirão Preto-2007 

Opção Freqüência % 

1-Vai trabalhar 173 64,3 
2- Já está trabalhando 53 19,7 
3- Não vai trabalhar 4 1,5 
4-Não sabe 37 13,8 
5-Em branco 2 0,7 

Total 269 100 
 

Para esta questão não houve diferença estatisticamente significativa entre homens e 

mulheres. 

Mais de 60% da amostra declaram que irão trabalhar após a finalização dos estudos. 

Este dado levanta a hipótese que muitos alunos vão trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 

Utilizando a mesma questão no trabalho inicial Luchesi (2005) dos 46 alunos do 3º ano do 

ensino médio municipal, participantes da pesquisa, 41,3% declararam que iriam trabalhar e 

34,8% já trabalhavam apresentando coerência com os dados encontrados no presente estudo. 

Neste sentido, caso a hipótese fosse refletida na população aumentaria a importância das 

Universidades criarem cursos noturnos para melhor inclusão social destes estudantes do ensino 

público, visto que muitos deles estão entrando no mercado de trabalho durante ou após a 

conclusão do ensino médio. 
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Tabela 28 – Distribuição das carreiras desejadas pelos alunos após o término do ensino 

médio, Ribeirão Preto-2007 

Rank Opção Freqüência . % 
1º lugar Direito 23 8,6
2º lugar Medicina 19 7,1 
3º lugar Psicologia 18 6,7 
4º lugar Educação Física 16 6,0 
5º lugar Administração 15 5,6 
6º lugar Biologia ou biologia marinha 14 5,2 
7º lugar Veterinária 13 4,9 

Arquitetura 9 3,4  
8º lugar Enfermagem 9 3,4 

Ciências da computação 8 3,0 
Fisioterapia 8 3,0 

 
9º lugar 

Música 8 3,0 
10º lugar Jornalismo 7 2,6 

Odontologia 6 2,2  
11º lugar Turismo 6 2,2 

Engenharia 5 1,9 
Moda 5 1,9 

 
12º lugar 

Publicidade e propaganda 5 1,9 
Engenharia mecânica 4 1,5 
Letras 4 1,5 

 
13º lugar 

Pedagogia 4 1,5 
Agronomia 3 1,1 
Ciências contábeis 3 1,1 
Engenharia Química 3 1,1 
Mecatrônica 3 1,1 
Nutrição 3 1,1 

 
 
 

14º lugar 
 

Secretariado 3 1,1 
Artes cênicas 2 0,7 
Bombeiro 2 0,7 
Design Gráfico 2 0,7 
Design de Interiores 2 0,7 
Economia 2 0,7 
Gastronomia 2 0,7 
História 2 0,7 
Matemática 2 0,7 

 
 
 
 
 
 

15º lugar 
 

Perícia criminal 2 0,7 
16 lugar Outros* – Profissões com apenas 1 indicação 25 9,4 

Total  267 99,4 
*Outros - terapia ocupacional, área biológica, biomedicina, cabeleireira, ciências políticas, cosmetologia e estética, 
dança, eletroeletrônica, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharia eletrônica, farmácia, 
filosofia, hotelaria, inglês, maquiador, marinha, modelo, obstetra, organização de eventos, propaganda e comercio, 
química, serviço social, tele marketing, torneiro mecânico. 
 
 



 

 

178

 Na tabela 28 apresentamos as respostas dos estudantes à questão “Se você tivesse 

oportunidade de cursar uma faculdade qual curso você gostaria de fazer?”. A intenção da 

questão era verificar com qual profissão o estudante se identifica mais. Dentre as respostas 7 

alunos citaram 3 opções diferentes, 37 alunos citaram duas carreiras diferentes, 172 alunos 

citaram apenas uma carreira, 37 alunos deixaram a questão em branco e 16 referiram não 

saber. Com a finalidade de verificar as carreiras mais desejadas a tabela 28 descreve as 

porcentagens das carreiras relativas a um total de 267 entradas.  

 Houve uma grande dispersão das escolhas indicando a hipótese de um novo perfil para 

a escolha de carreiras, uma escolha múltipla. Profissões consideradas clássicas como Direito, 

Medicina e Engenharia Civil obtiveram somadas apenas 17,6% do total de profissões 

mencionadas, nenhuma das carreiras atingiu mais de 9% da preferência dos estudantes. 

 No ranking das profissões desejadas pelos estudantes, a Enfermagem dividiu o 8ºlugar 

com Arquitetura (9 alunos), o que representa um índice considerável visto que a profissão 

com maior freqüência obteve 23 escolhas (medicina).  

A incidência de respostas em branco ou com a resposta indicando a indecisão 

somaram 19,7% do número de alunos na amostra, indicando que 80,3% dos alunos já 

possuem uma opinião formada sobre o curso desejado. 

 Dentre as opções dos alunos, os cursos de nível universitário receberam uma 

freqüência superior aos de nível técnico (menos de 10%). Quase todos os cursos universitários 

ou técnicos mencionados pelos estudantes com incidência maior que 1 podem ser encontrados 

no município de Ribeirão Preto nas Instituições: Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Paulista (UNIP), Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), Centro 

Universitário Barão de Mauá e Centro Universitário Moura Lacerda, Faculdade Bandeirantes 

(FABAN) ou Faculdades COC. 
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Tabela 29 – Distribuição da opinião dos alunos de ensino médio, segundo as características 

mais desejadas em uma profissão no momento da escolha de carreira, Ribeirão 

Preto-2007. 

Característica Media Mediana 
Salários altos 4,11 3 
Realização pessoal 4,39 4 
Profissão com muita oferta de emprego 5,02 5 
Possibilidade de ser chefe 5,26 5 
Possibilidade de conciliar trabalho e família 5,39 6 
Profissão valorizada pela sociedade 5,38 5 
Trabalho que não causa estresse 5,62 6 
Profissão que a família apóia 5,62 5 
Não trabalhar de fim de semana, ou à noite 6,15 6 
Poucas horas de trabalho semanais 7,19 8 

  
Os alunos foram questionados sobre os fatores mais importantes que a profissão deve 

possuir para que façam sua opção de carreira. Os estudantes deveriam classificar os fatores de 

1 (mais importante) até 10 (menos importante). Para o grupo estudado o fator salários altos 

foi indicado como mais importante, seguido de realização pessoal e oferta de emprego. O 

fator status social (Profissão valorizada pela sociedade) ocupou a 6ª posição. Não houve 

diferença estatisticamente significativa para esta questão entre homens e mulheres. 

A questão possuía um subitem através do qual os alunos foram questionados se existia 

mais algum fator, além dos mencionados na questão, que ele considerava importante. Apenas 36 alunos 

(13,4%) dos alunos responderam positivamente. Dentre os estudantes que responderam 7 (19,4%) 

mencionaram “gostar da profissão”, 4 (11,1%) mencionaram “ser respeitado e reconhecido no 

trabalho”, 5 fatores foram mencionadas por 2 alunos (5,6%) cada (“trabalhar de uniforme; 

bom atendimento para os clientes; possibilidade de ser gerente ou crescer na empresa; 

responsabilidade, educação e eficiência; sucesso fãs”), 15 fatores foram citados por um aluno 

cada (2,8%) (“adquirir conhecimento e experiência”; “cursar uma faculdade que gosta e a 

família aprova”; “estabilidade no emprego e gostar da profissão”; “trabalhar bastante e 

reforçado”; “geração de novos empregos aos necessitados”; habilidade e dedicação”; 

“ambiente de trabalho bom”; “possibilidade de expansão da área de trabalho e da área 
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social”; “profissão com muita área de emprego”; “profissão em que eu sou respeitado em 

assuntos de cor, raça ou religião”;” profissão que a família apóia”; “poder trabalhar fora 

do país”; “ser bem sucedido no que executa”; “trabalhar perto de casa”;” ter privacidade”. 

Devemos destacar que os fatores “profissão que a família apóia”; “profissão com 

muita área de emprego” já estavam relacionadas como fatores na questão, mostrando uma 

desatenção de 2 alunos. 

 

Tabela 30 – Distribuição das respostas dos alunos segundo o conhecimento sobre da 

profissão escolhida, possibilidade de deixar o município natal e apoio familiar –

Ribeirão Preto- 2007 

Questão SIM NÃO BRANCO TOTAL 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
a) Você sabe quais as faculdades ou 
escolas que tem o curso que você 
escolheu? 

140 52,0 129 48,0 0 0,0 269 100 

b) Você sabe quanto ganha em média 
o profissional? 

97 36,1 172 63,9 0 0,0 269 100 

c) Você já conversou com um 
profissional para esclarecer dúvidas? 

64 23,8 205 76,2 0 0,0 269 100 

d) Você buscou informações em 
jornais, revistas, internet? 

145 53,9 124 46,1 0 0,0 269 100 

e) Você precisa sair de Ribeirão para 
fazer o curso que você escolheu? 

55 20,4 208 77,3 6 2,2 269 100 

f) Você tem apoio da família para a 
profissão que você escolheu? 

255 94,8 12 4,46 2 0,74 269 100 

 

 O resultado do item E (77,3% dos estudantes que assinalaram ser desnecessário sair do 

município para profissionalizar-se) pode estar relacionado ao fato de que quase todos os cursos 

de escolha de mais de um aluno na amostra estão disponíveis no município de Ribeirão Preto, 

mostrando coerência entre as questões. A maioria dos alunos conhecem as instituições de 

ensino onde os cursos estão disponíveis (52%); entretanto a quase metade dos estudantes 

desconhecem a localização do curso desejado . 
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Apesar da maioria dos estudantes declarar que buscou informações sobre a profissão 

desejada em meios de comunicação, 46% referiram não ter buscado informações. 

Considerando-se que a maioria dos estudantes (63,9%) relatou desconhecer o piso salarial da 

profissão escolhida e considerando que o fator “salários altos” foi apontado como o mais 

importante para este grupo, parece urgente um acompanhamento destes estudantes para prover 

informações mais fidedignas sobre as profissões. A maioria dos estudantes (76,2%) relata não 

ter conversado com um profissional para esclarecer dúvidas sobre a profissão escolhida.  

Esperava-se que nesta amostra os alunos do terceiro ano possuíssem um percentual 

maior de informações sobre as profissões escolhidas em relação ao primeiro e segundo ano, em 

virtude da proximidade com os exames vestibulares e o término do ensino médio. Entre os 

alunos do 3ºano do ensino médio 61% dos alunos referiram saber a localização dos cursos 

desejados, entretanto 62,9% referem não saber a média salarial da profissão , 67% referem não 

ter conversado com um profissional e 46,1% ainda não buscaram informações nos meios de 

comunicação, assemelhando-se com as respostas dos alunos do segundo e primeiro ano. 

O contato com o profissional é a melhor fonte de informações fidedignas sobre uma 

profissão, além da possibilidade de eliminar estereótipos não condizentes com a realidade da 

profissão. Neste sentido, levanta-se a hipótese de possibilidade de alto índice de futuras 

desistências por parte destes estudantes, considerando que a maioria dos estudantes não dispõe 

de informações valiosas sobre as profissões desejadas. Alguns estudos apontam que a 

dissonância entre o que os estudantes acreditam ser a profissão e a realidade que é absorvida ao 

longo do curso pode ser um processo doloroso e até mesmo afetar a retenção no curso. Quanto 

maior o nível de dissonância maior a possibilidade de desistência (BRODIE et al. 2004, 

GRAINGER, BOLAN 2006).  

Considerando-se a hipótese desta ser a realidade para a população, a implementação de 

programas de orientação vocacional atenderiam não somente uma demanda social importante 
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no município, como também poderia refletir em uma grande economia para as universidades 

públicas, uma vez que reduz o índice de desistência nos cursos. 

 A grande maioria dos estudantes, de modo geral, referiu apoio familiar para a profissão 

escolhida. 

 

 

6.6 STATUS SOCIAL E ECONÔMICO DAS PROFISSÕES 

 

 

 Os estudantes foram solicitados à numerar de 1 a 15 as profissões segundo status social 

e status econômico sendo 1 o mais importante até 15 o menos importante. A seguir são descritos 

os resultados para as referidas questões. 
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Tabela 31 – Distribuição geral das respostas dos alunos segundo o status social das profissões 

–Ribeirão Preto- 2007 

 Profissão Media Mediana 
1º. Medicina 3,11 1 
2º. Direito 4,35 3 
3º. Administração 5,59 5 
4º. Engenharia 6,25 5 
5º. Odontologia 7,27 7 
6º. Enfermagem 7,68 8 
7º. Psicologia 8,06 8 
8º. Computação 8,63 9 
9º. Letras 8,76 9 
10º. Fisioterapia 8,93 9 
11º. Pedagogia 9,31 10 
12º. Farmácia 9,48 10 
13º. Nutrição 10,10 11 
14º. Fonoaudiologia 10,38 11 
15º. Serviço Social 10,53 11 

 
 
 
 
 
Tabela 32 – Distribuição das respostas dos alunos sobre o status social das profissões, 

segundo gênero –Ribeirão Preto- 2007 

Profissão Mulheres Homens p 
  Média Mediana Média Mediana   

1.       Medicina 2,96 1 3,33 2 0,393 
2.       Direito 4,48 3 4,24 3 0,621 
3.       Administração 5,75 5 5,38 4 0,441 
4.       Engenharia 6,84 6 5,19 4 0,001* 
5.       Odontologia 6,93 6,5 7,67 7 0,117 
6.       Psicologia 7,57 7 8,94 9 0,004* 
7.       Enfermagem 7,60 7,5 7,80 8 0,673 
8.       Fisioterapia 8,79 9 9,14 9 0,412 
9.       Letras 8,92 9 8,56 8 0,473 
10.    Farmácia 9,23 9 9,96 11 0,113 
11.    Pedagogia 9,33 10 9,28 10 0,924 
12.    Computação 9,36 10 7,32 6 0,001* 
13.    Nutrição 9,74 10 10,75 11 0,032* 
14.    Fonoaudiologia 9,98 10,5 11,07 12 0,019* 
15.    Serviço Social 10,68 11,5 10,17 11 0,336 

*significância (p<0,05) 
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Tabela 33 – Distribuição do ranking das 
profissões segundo status para o grupo 
feminino da amostra, Ribeirão Preto- 2007 
 

Profissão Mulheres 
 Média Mediana

1. Medicina 2,96 1,0 
2. Direito 4,48 3,0 
3. Administração 5,75 5,0 
4. Engenharia 6,84 6,0 
5. Odontologia 6,93 6,5 
6. Psicologia 7,57 7,0 
7. Enfermagem 7,60 7,5 
8. Fisioterapia 8,79 9,0 
9. Letras 8,92 9,0 
10. Farmácia 9,22 9,0 
11. Pedagogia 9,33 10,0 
12. Computação 9,36 10,0 
13. Nutrição 9,74 10,0 
14. Fonoaudiologia 9,98 10,5 
15. Serviço Social 10,68 11,5 

Tabela 34 – Distribuição do ranking das 
profissões segundo status para o grupo 
masculino da amostra, Ribeirão Preto- 
2007 

Profissão Homens 
 Média Mediana

1º. Medicina 3,33 2,0 
2º. Direito 4,24 3,0 
3º. Engenharia 5,19 4,0 
4º. Administração 5,38 4,0 
5º. Computação 7,32 6,0 
6º. Odontologia 7,67 7,0 
7º. Enfermagem 7,80 8,0 
8º. Letras 8,56 8,0 
9º. Psicologia 8,94 9,0 
10º. Fisioterapia 9,14 9,0 
11º. Pedagogia 9,28 10,0 
12º. Farmácia 9,96 11,0 
13º. Nutrição 10,75 11,0 
14º. Fonoaudiologia 11,07 12,0 
15º. Serviço Social 10,17 11,0 

 

Quando observamos o quadro geral (tabela 31), observa-se que as profissões com 

conotação social masculina obtiveram os 5 melhores lugares no ranking, exceto Computação, 

que ficou abaixo de duas profissões de conotação social feminina Enfermagem e Psicologia. 

Entretanto, este fato pode ser atribuído a um número maior de mulheres na amostra (62,1%) e 

uma diferença estatisticamente significativa entre as respostas de homens e mulheres para 

Computação. A maioria das outras profissões de conotação social feminina ocupou a porção 

inferior do ranking. 

Um dado interessante é que 50% do grupo geral classificou a Medicina como número 

1 (ponto mais alto do ranking) e 50% classificou Direito entre os 3 primeiros níveis, 

mostrando coerência com o primeiro e segundo lugar ocupado pelas duas profissões entre os 

cursos universitários mais desejados na amostra listados na tabela 28. 

Na relação geral, Enfermagem obteve a sexta posição, ficando abaixo de 5 profissões 

de conotação social masculina, porém ocupando o primeiro lugar entre as profissões de 

conotação social feminina. 
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Em estudo inicial com 46 estudantes do terceiro ano do ensino médio municipal a 

Enfermagem ocupou o 8ºlugar abaixo de 1ºMedicina, 2ºDireito, 3ºEngenharia, 4º 

Odontologia, 5ºAdministração, 6º Psicologia e 7º Fisioterapia. A Enfermagem ocupou uma 

importante posição no ranking no presente estudo para os indivíduos da amostra. Excetuando-

se Enfermagem, o ranking encontrado no estudo de Luchesi (2005) assemelha-se muito ao 

encontrado no presente estudo dentre as mesmas profissões, exceto Pedagogia que foi incluída 

no atual estudo, mostrando coerência entre os estudos realizados em 2005 e 2007 para esta 

questão (LUCHESI, 2005).  

Em relação ao gênero houve diferença estatisticamente significativa para Engenharia, 

Psicologia, Computação, Nutrição e Fonoaudiologia.  

Engenharia e Computação receberam maior valorização no ranking de status para o 

gênero masculino, enquanto que Nutrição, Fonoaudiologia e Psicologia receberam maiores 

valorizações pelo gênero feminino da amostra.  

A posição do ranking de status levanta hipótese da população de ensino médio estar 

apresentando uma melhor valorização de status social para a Enfermagem comparado à 

estudos anteriores, podendo ser indicativo de uma atualização da imagem do Enfermeiro no 

município. No estudo de Alcântara (1963), no mesmo município, a Enfermagem foi 

classificada abaixo de todas as profissões de nível universitário. 

Quando questionados sobre outras profissões que possuem alto status social, menos de 

20% dos estudantes responderam positivamente; as profissões que se destacaram foram 

turismo (6 alunos), arquitetura (5 alunos), jogador de futebol (5 alunos), música (5 alunos), 

agronomia (4 alunos), jornalismo (4 alunos), veterinária (3 alunos), biologia ou biologia 

marinha (2 alunos). 
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Tabela 35 – Distribuição geral das respostas dos alunos segundo a percepção salarial das 

profissões –Ribeirão Preto- 2007 

 Profissão Media Mediana 
1º. Medicina 3,44 2,0 
2º. Direito 3,52 2,0 
3º. Engenharia 4,88 3,0 
4º. Administração 5,65 4,5 
5º. Odontologia 6,81 6,0 
6º. Psicologia 7,81 8,0 
7º. Fisioterapia 8,20 8,0 
8º. Enfermagem 8,99 9,0 
9º. Computação 9,07 9,0 
10º. Fonoaudiologia 9,24 10,0 
11º. Letras 9,53 9,0 
12º. Farmácia 9,88 10,0 
13º. Nutrição 10,07 11,0 
14º. Pedagogia 10,10 10,0 
15º. Serviço Social 11,36 13,0 

 
 
 
 
 
 
Tabela 36 – Distribuição das respostas dos alunos sobre percepção salarial das profissões, 

segundo gênero –Ribeirão Preto- 2007 

 Profissão Mulheres Homens p 
  Média Mediana Média Mediana  
1º. Direito 3,55 2,0 3,46 2,0 0,846 
2º. Medicina 3,63 2,0 3,08 2,0 0,205 
3º. Engenharia 5,48 4,0 3,73 3,0 0,000* 
4º. Administração 5,87 5,0 5,27 4,0 0,235 
5º. Odontologia 6,60 6,0 7,23 7,0 0,131 
6º. Psicologia 7,66 7,5 8,26 8,0 0,181 
7º. Fisioterapia 7,96 8,0 8,61 8,0 0,105 
8º. Enfermagem 8,60 9,0 9,65 10,0 0,021* 
9º. Fonoaudiologia 9,09 9,0 9,54 10,0 0,344 
10º. Letras 9,46 9,0 9,64 10,0 0,714 
11º. Nutrição 9,67 10,0 10,67 12,0 0,024* 
12º. Computação 9,72 11,0 7,70 7,0 0,001* 
13º. Farmácia 9,96 10,0 9,74 10,0 0,639 
14º. Pedagogia 10,17 10,0 10,03 10,0 0,753 
15º. Serviço Social 11,19 12,5 11,56 13,0 0,435 

*p<0,05 
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Tabela 37 – Distribuição do ranking das 
profissões segundo percepção salarial para o 
grupo feminino da amostra, Ribeirão Preto- 
2007 
 Profissão Mulheres 
  Média Mediana
1º. Direito 3,55 2,0 
2º. Medicina 3,63 2,0 
3º. Engenharia 5,48 4,0 
4º. Administração 5,87 5,0 
5º. Odontologia 6,60 6,0 
6º. Psicologia 7,66 7,5 
7º. Fisioterapia 7,96 8,0 
8º. Enfermagem 8,60 9,0 
9º. Fonoaudiologia 9,09 9,0 
10º. Letras 9,46 9,0 
11º. Nutrição 9,67 10,0 
12º. Computação 9,72 11,0 
13º. Farmácia 9,96 10,0 
14º. Pedagogia 10,17 10,0 
15º. Serviço Social 11,19 12,5 

Tabela 38 – Distribuição do ranking das 
profissões segundo percepção salarial para o 
grupo masculino da amostra, Ribeirão Preto-
2007 
 Profissão Homens 
  Média Mediana
1º. Medicina 3,08 2,0 
2º. Direito 3,46 2,0 
3º. Engenharia 3,73 3,0 
4º. Administração 5,27 4,0 
5º. Odontologia 7,23 7,0 
6º. Computação 7,90 7,0 
7º. Psicologia 8,26 8,0 
8º. Fisioterapia 8,61 8,0 
9º. Fonoaudiologia 9,54 10,0 
10º. Letras 9,64 10,0 
11º. Enfermagem 9,65 10,0 
12º. Farmácia 9,74 10,0 
13º. Pedagogia 10,03 10,0 
14º. Nutrição 10,67 12,0 
15º. Serviço Social 11,56 13,0 

 

Comparando-se o ranking salarial com o de status social observa-se poucas alterações, 

novamente as profissões de conotação social masculina obtiveram melhores posições no 

ranking em relação as de conotação social feminina, exceto computação. Isso aponta para a 

possibilidade de que as profissões de conotação social masculina são mais valorizadas pelos 

estudantes que as de conotação social femininas.  

Desta forma, é esperado para esta amostra um número maior de estereótipos para a 

Enfermagem visto que as profissões de conotação masculina receberam mais valorização que as 

de conotação social feminina. 

Comparando-se novamente a questão com a amostra de estudo inicial com 46 estudantes 

do terceiro ano do ensino médio municipal, a Enfermagem ocupou a 9ªposição dentre as 

mesmas profissões, exceto Pedagogia que foi incluída no atual estudo. Para as demais 

profissões o ranking apresentou-se muito semelhante em ambos os estudos e as profissões de 

conotação social masculinas também se mantiveram em melhores posições no ranking 

mostrando coerência entre os estudos de 2005 e 2007 para esta questão (LUCHESI, 2005). 
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Para o ranking salarial houve diferença estatisticamente significativa entre gêneros para 

as profissões Engenharia, Enfermagem, Nutrição e Computação. Apesar de ocuparem a mesma 

posição no ranking para Engenharia, a avaliação do grupo masculino foi mais positiva que a 

proporção de respostas do grupo feminino. Os homens também posicionaram Computação 

(6ºlugar) de forma mais positiva que as mulheres (12ºlugar). 

Para as profissões Enfermagem e Nutrição, entretanto, o grupo feminino posicionou 

estas profissões em melhores posições no ranking salarial (Enfermagem 8ºlugar e Nutrição 

11ºlugar) quando comparado ao grupo masculino (Enfermagem 11ºlugar e nutrição14ºlugar). 

Ao levantarmos a hipótese de que esta pode ser a realidade da população, trata-se de 

uma hipótese preocupante, visto a dificuldade que a Enfermagem vem tendo para o 

recrutamento de estudantes do gênero masculino. Considerando-se que o fator mais importante 

para o grupo desta amostra foi salários altos e que o grupo masculino posicionou Enfermagem 

de maneira inferior, pode-se levantar a possibilidade de que os homens desta população vêem a 

profissão Enfermagem com salários inferiores à visão do grupo feminino. Pelo menos para esta 

amostra, o grupo masculino avaliou o salário da Enfermagem de forma mais negativa que o 

grupo feminino. Esta informação pode também levantar a hipótese de uma dificuldade de 

recrutamento de estudantes do gênero masculino no município devendo ser este estereótipo um 

dos alvos de trabalhos educacionais futuros. 

Quando questionados sobre quais outras profissões possuem salários altos, menos de 

25% dos estudantes responderam positivamente, as profissões que se destacaram foram 

políticos (12 alunos), policias civil, militar ou federal (7), jogador de futebol (4) e traficante, 

mencionado por dois alunos. 

Apesar de uma incidência baixa estas manifestações podem ser a “ponta de um 

iceberg”, face a diminuição da valorização do ambiente escolar, e a pouca infra-estrutura 

física e social das mesmas para lidar com um problema cada vez mais freqüente nas escolas 
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públicas: a pobreza e a violência. Ao observar que 2000 estudantes abandonaram o ensino 

médio regular entre a mudança dos anos de 2006 para 2007 pode-se levantar a hipótese de que 

parte destes alunos pode estar entrando para a criminalidade, uma vez que mais de 70% da 

causa de mortes entre a faixa etária de 10 a 19 anos estava relacionado à morte por causas 

externas em 2004 e este tem se constituído um perfil constante nos últimos anos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Deve ainda considerar-se que os dados da amostra referentes à freqüência apresentam 

coerência com a realidade brasileira; a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE - 2007, 

baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2006, com cobertura 

nacional, relata que a pobreza está relacionada com a freqüência escolar. Para os estudantes 

de 15 a 17 anos de idade, entre os 20% mais pobres da população, o índice de freqüência é de 

72,7% e o padrão apresentou-se o mesmo para todas as regiões do país sendo mais agravante 

na região norte. Na faixa de 18 e 19 anos 60,8% dos homens já trabalham contra 40,5% das 

mulheres e entre as mulheres 27,6% são responsáveis por afazeres domésticos enquanto 

apenas 6,8% dos homens relataram estas atividades. Em contrapartida, uma porcentagem 

maior de mulheres (30%) consegue dedicação exclusiva aos estudos em relação à 

porcentagem de homens (24%), mostrando coerência com o índice de faltosos encontrados na 

amostra e com o maior número de mulheres na amostra do presente estudo que possuem 

expectativa de estudar em universidades (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA – IBGE, 2007). 

 

 

 

 

 

 



 

 

190

6.7 PERFIL DOS PAIS DA AMOSTRA 

 

 

As tabelas a seguir descrevem o perfil de escolaridade e os ramos de atuação dos pais 

dos estudantes da amostra e a influência dos mesmos na escolha vocacional dos estudantes. 

 

Tabela 39 – Distribuição dos alunos de ensino médio, segundo o grau de escolaridade dos pais–

Ribeirão Preto- 2007 

 MAE PAI 
Nível de Escolaridade Freq. % Freq. % 
     
Analfabeto 8 3,0 4 1,5 

1º Grau incompleto  94 34,9 97 36,1 

1º Grau completo  44 16,4 38 14,1 

2º Grau incompleto 21 7,8 19 7,1 

2º Grau completo  65 24,2 55 20,4 

3º Grau incompleto  17 6,3 14 5,2 

3º Grau completo  17 6,3 21 7,8 

Em branco 3 1,1 21 7,8 

Total de alunos 269 100 269 100 
 

 Para a amostra estudada mais da metade das mães e pais possuem no máximo ensino 

fundamental completo e apenas 6,3% das mães e 7,8% dos pais possuem nível universitário. 
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Tabela 40 – Distribuição dos alunos de ensino médio, segundo a profissão da mãe–Ribeirão 

Preto- 2007 

Profissão Freq. % 
Dona de Casa ou do lar 65 24,2 
Diarista ou doméstica 53 19.7 
Branco 11 4.1 
Vendedora 9 3.3 
Auxiliar de cozinha ou 
cozinheiro 

8 3.0 

Auxiliar de costura ou 
costureira 

6 2.2 

Aposentada 5 1.9 
Balconista 5 1.9 
Comerciante 5 1.9 
Secretária 5 1.9 
Serviços gerais 5 1.9 
Autônoma 4 1.5 
Professora 4 1.5 
Resposta não compatível 4 1.5 
Funcionaria pública 3 1.1 
Recepcionista 3 1.1 
Atendente 2 0.7 
Auxiliar de escritório 2 0.7 
Auxiliar de Enfermagem 2 0.7 
Auxiliar de produção 2 0.7 
Auxiliar de serviço 2 0.7 
Caixa 2 0.7 
Consultora de vendas 2 0.7 
Dama de companhia 2 0.7 
Empresária 2 0.7 
Enfermeira 2 0.7 
Farmacêutica 2 0.7 
Não trabalha 2 0.7 
Promotora de vendas 2 0.7 
Técnica de Enfermagem 2 0.7 
Tele marketing 2 0.7 
Assistente de laboratório 1 0.4 
Assistente empresa 1 0.4 
Auxiliar de Serviços 
gerais 

1 0.4 

Auxiliadora de máquina 1 0.4 
Auxiliar de 
administração 

1 0.4 

Auxiliar farmacêutica 1 0.4 
Buffet 1 0.4 
Cabeleireira 1 0.4 
Caixa e balconista 1 0.4 
   
   

Profissão Freq. % 
Cobradora de ônibus 1 0.4 
Copeira 1 0.4 
Corretora de imóveis 1 0.4 
Cortadora de cana 1 0.4 
Cuida de criança 1 0.4 
Cuidadora de idosos 1 0.4 
Desempregada 1 0.4 
Digitadora 1 0.4 
Doméstica e babá 1 0.4 
Doméstica e serviços 
gerais 

1 0.4 

Empresa de remédio 1 0.4 
Encarregada de limpeza 1 0.4 
Engenheira civil 1 0.4 
Faleceu 1 0.4 
Florista 1 0.4 
Garçonete 1 0.4 
Gerente 1 0.4 
Ilegível 1 0.4 
Indústria farmacêutica 1 0.4 
Manicure 1 0.4 
Manicure e cabeleireira 1 0.4 
Matemática 1 0.4 
Não tenho mãe 1 0.4 
Nutricionista 1 0.4 
Operaria de indústria 1 0.4 
Policia civil 1 0.4 
Professora e esteticista 1 0.4 
Por enquanto nem um 1 0.4 
Recepcionista, secretária 1 0.4 
Técnica em 
imobilização 

1 0.4 

Telemarketing\secretaria 1 0.4 
Trabalha em escritório 1 0.4 
Trabalhadora rural 1 0.4 
Vendedora, diarista 1 0.4 
Vigilante 1 0.4 
Total 269 100.0 
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 Nesta amostra menos de 30% das mães estão fora do mercado de trabalho. Portanto para 

este grupo, os papéis clássicos “pai que trabalha fora e mãe que cuida da casa” não é aplicável 

para mais de 70% dos estudantes. Neste sentido, considerando-se esta realidade e considerando-

se que os pais são os principais responsáveis pelo ensino de papéis de gênero pode haver uma 

menor aceitação de gênero para ambos os grupos nesta amostra, visto que o exemplo familiar é 

de trabalho para ambos os gêneros. Para esta questão 11% dos estudantes deixaram a questão 

em branco. 

 Por outro lado, apesar de algumas mães demonstrarem uma conquista feminina de 

mercados antes dominados pelo universo masculino (engenharia civil, polícia civil, vigilante), 

pelo menos uma em cada três mães encontra-se em profissões de conotação social femininas. 

Percebe-se uma coerência entre a realidade das mães e a realidade de mercado de trabalho para 

a mulher na atualidade, com uma entrada gradual em atividades antes de maior absorção 

masculina e maior entrada da mulher no mercado de trabalho. 
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Tabela 41 – Distribuição dos alunos de Ensino médio, segundo a profissão do pai–Ribeirão 

Preto- 2007 

Profissão Freq % 
Branco  18 6.7 
Motorista 16 5.9 
Pedreiro ou 
ajudante de 
pedreiro 17 6.3 
Autônomo 11 4.1 
Vendedor 10 3.7 
Caminhoneiro 8 3.0 
Falecido 8 3.0 
Vigilante 8 3.0 
Comerciante 6 2.2 
Não sei 6 2.2 
Não compatível 
ou 
incompreensível 6 2.2 
Agricultor 5 1.9 
Pintor 5 1.9 
Segurança 5 1.9 
Serviços gerais 5 1.9 
Funcionário 
público 4 1.5 
Gerente 4 1.5 
Metalúrgico 4 1.5 
Técnico de 
informática ou 
analista de 
sistemas 4 1.5 
Zelador 4 1.5 
Trabalhador rural 4 1.5 
Aposentado 3 1.1 
Mecânico 3 1.1 
Vendedor 
autônomo 3 1.1 
Vendedor 
ambulante 3 1.1 
Supervisor ou 
chefe de seção 3 1.1 
Administrador 2 0.7 
Auxiliar de 
Enfermagem 2 0.7 
Auxiliar de 
produção 2 0.7 
Carpinteiro 2 0.7 
Caseiro 2 0.7 
Desempregado 2 0.7 
Eletricista 2 0.7 
Empresário ou 
Micro empresário 2 0.7 
Engenheiro 2 0.7 

Profissão Freq %
Farmacêutico 2 0.7
Frentista 2 0.7
Garçom 2 0.7
Hortifrute ou 
Hortelão (horta) 2 0.7
Moto-taxista 2 0.7
Padeiro 2 0.7
Policial militar ou 
Sargento da 
polícia 2 0.7
Porteiro 2 0.7
Taxista 2 0.7
Torneiro mecânico 2 0.7
Representante de 
vendas 2 0.7
Afastado 1 0.4
Auxiliar de 
laboratório 1 0.4
Bancário 1 0.4
Biomédico 1 0.4
Bóia fria 1 0.4
Bombeiro 1 0.4
Calheiro 1 0.4
Catador de lixo 1 0.4
Conferente 1 0.4
Contador 1 0.4
Corretor 1 0.4
Direito 1 0.4
Encarregado 1 0.4
Encarregado de 
hidráulica 1 0.4
Encarregado de 
turma 1 0.4
Enfermeiro 1 0.4
Engenheiro, 
agrimensor 1 0.4
Entregador de 
mercadoria 1 0.4
Escrevente 1 0.4
Estoquista 1 0.4
Fabricação de 
açúcar 1 0.4
Farmacêutico e 
corretor 1 0.4
Faxineiro 1 0.4
Fiscal de pista 1 0.4
Funileiro 1 0.4
   
   

Profissão Freq %
Gigolô – 
sustentado pela 
esposa 1 0.4
Ignorado 1 0.4
Instalador 
hidráulico 1 0.4
Jardineiro 1 0.4
Joalheiro 1 0.4
Laminador 1 0.4
Locutor de rádio 1 0.4
Marceneiro 1 0.4
Marmorista 1 0.4
Médico 1 0.4
Montador 
equipamentos 
médicos 1 0.4
Motorista do 
resgate 1 0.4
Não conheço 1 0.4
Não tenho pai 1 0.4
Operário de 
produção 1 0.4
Professor 1 0.4
Professor de 
hipismo 1 0.4
Projetista 1 0.4
Químico 1 0.4
Separados 1 0.4
Tapeceiro 1 0.4
Técnico bancário 1 0.4
Técnico civil II 1 0.4
Técnico de 
Enfermagem 1 0.4
Técnico de 
refrigeração 1 0.4
Técnico de 
telefonia 1 0.4
Técnico eletrônico 1 0.4
Técnico em 
contabilidade 1 0.4
Trabalha com 
chumbo 1 0.4
Varredor 1 0.4
Açougueiro 1 0.4
Total  269 100
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 Entre os estudantes 10% não identificaram a profissão ou mencionaram não saber. 

Foram muitos os alunos que solicitaram orientação da pesquisadora sobre se deveriam 

preencher a profissão do pai quando o casal estava separado. Os alunos foram orientados a 

descrever a profissão dos pais, mesmo que o casal não estivesse mais unido, pois o pai ainda 

pode exercer influência na escolha de carreira do estudante. 

 Uma observação interessante foi feita por uma aluna para descrever a situação do pai 

que estava cuidando da casa e a mãe trabalhando fora. O caso foi observado visto que a 

estudante do gênero feminino solicitou à pesquisadora se a resposta poderia ser dada daquela 

maneira “Gigolô – sustentado pela esposa”, explicando a não aceitação da estudante frente a 

inversão de papéis familiares devido ao pai estar desempregado. Este, entre outros casos, 

levanta a hipótese de um grande contingente de famílias desestruturadas e a demanda que se 

cria para a escola de suprir uma carência educacional e até mesmo afetiva dos estudantes. 

 Menos de 30% dos pais da amostra exercem profissões liberais ou autônomas. 
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Tabela 42 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo as fontes de 

informação e percepção sobre a influência dos pais na escolha da carreira–

Ribeirão Preto- 2007 

Questão SIM NÃO BRANCO TOTAL 
 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
a. Seus pais dão opiniões ou conselhos 
sobre o que você vai fazer depois do 
colegial (trabalhar, faculdade, curso, 
etc)?  

235 87.4 34 12.6 0 0 269 100 

b. A vida profissional dos seus pais 
influenciou a sua escolha de carreira?  

50 18.6 219 81.4 0 0 269 100 

c.Você tem o hábito de ler jornal? 88 32.7 180 66.9 1 0.4 269 100 
d.Você tem o hábito de ver noticiário 
na televisão?    

224 83.3 45 16.7 0 0 269 100 

e.Você tem o hábito de freqüentar  
palestras, seminários ?  

45 16.7 223 82.9 1 0.4 269 100 

f.Você tem o hábito de freqüentar 
biblioteca?  

104 38.7 165 61.3 0 0 269 100 

 
 

Em relação a internet 117 (43,5%) dos alunos referiram utilizar muito, 76(28,3%) 

referiram que utilizam razoavelmente, 52 (1,3%) utilizam pouco e  24 (8,9%) referiram que não 

utilizam a internet. Neste sentido, podemos dizer que uma quantidade significativa de alunos 

tem acesso a internet podendo ser este um excelente meio de comunicação para elaborar 

estratégias de marketing, divulgando a profissão de Enfermagem uma vez que 91,1% dos 

alunos tem acesso `a internet. 

A grande maioria dos estudantes refere que a vida profissional dos pais não influenciou 

a escolha de carreira. Esta resposta é coerente com os dados referentes a escolha de profissões 

universitárias por grande parte dos estudantes e uma minoria de pais terem nível universitário, 

mostrando uma coerência das respostas entre si. 

Aparentemente palestras, seminários, jornal e livros não parecem atrair muito os 

estudantes da amostra, mais de 50% dos estudantes referiram não ter o hábito de utilizar estes 

meios de comunicação. Entretanto, uma grande maioria refere assistir telejornais. 

Supondo-se que esta seja a realidade da população, os meios de comunicação mais 

efetivos para atingir este público seriam internet e televisão.  
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6.8 PAPÉIS DE GÊNERO  

 

 

 A seguir descrevem-se as considerações sobre os papéis de gênero para as profissões e 

segundo características específicas. O objetivo é identificar se os estudantes classificam as 

profissões em melhor desempenhadas entre mulheres e homens e a aceitação de estereótipos de 

gênero para algumas características. 
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Tabela 43 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo a percepção sobre papéis de gênero nas profissões–Ribeirão Preto- 

2007 

 Profissão Homens Mulher Ambos Não sei Resposta não 
compatível 

Branco Nº de alunos 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1º. Medicina* 30 11,2 32 11,9 200 74,4 3 1,1 1 0,4 3 1,1 269 100 

2º. Direito 95 35,3 11 4,1 151 56,1 7 2,6 1 0,4 4 1,5 269 100 

3º. Administração 73 27,1 25 9,3 159 59,1 6 2,2 1 0,4 5 1,9 269 100 

4º. Engenharia 203 75,5 7 2,6 52 19,3 3 1,1 1 0,4 3 1,1 269 100 

5º. Odontologia 17 6,3 52 19,3 178 66,2 16 6,0 1 0,4 5 1,9 269 100 

6º. Enfermagem* 6 2,2 116 43,1 141 54,4 2 0,7 1 0,4 3 1,1 269 100 

7º. Psicologia 9 3,4 145 53,9 103 38,3 7 2,6 1 0,4 4 1,5 269 100 

8º. Computação* 119    44,2 10 3,7 129 48,0 6 2,2 1 0,4 4 1,5 269 100 

9º. Letras* 10     3,7 92 34,2 144 53,5 19 7,1 1 0,4 3 1,1 269 100 

10º. Fisioterapia 13 4,8 97 36,1 142 52,8 11 4,1 1 0,4 5 1,9 269 100 

11º. Pedagogia 13 4,8 134 49,8 103 38,3 14 5,2 1 0,4 4 1,5 269 100 

12º. Farmácia 33 12,3 49 18,2 175 65,1 8 3,0 1 0,4 3 1,1 269 100 

13º. Nutrição 8 3,0 180 66,9 64 23,8 13 4,8 1 0,4 3 1,1 269 100 

14º. Fonoaudiologia 10 3,7 100 37,2 117 43,5 36 13,4 1 0,4 5 1,9 269 100 

15º. Serviço Social 16 6,0 87 32,3 132 49,1 30 11,2 1 0,4 3 1,1 269 100 

*houve diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres p<0,05 
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Foi solicitado aos estudantes que classificassem as profissões como melhor 

desempenhada pelo homem, melhor desempenhada pela mulher, melhor desempenhada por 

ambos ou não conhecimento. A maioria das profissões foi classificada como melhor 

desenvolvida por ambos por mais de 50% da população. Considerando-se o quadro geral da 

distribuição das profissões houve manifestação de atribuição de gênero para as profissões 

Engenharia (melhor desempenhada pelo homem), Psicologia (melhor desempenhada pela 

mulher) e Nutrição (melhor desempenhada pela mulher) por mais da metade dos estudantes da 

amostra.  

Para verificação da existência ou ausência de diferença estatisticamente significativa 

entre as respostas de homens e mulheres foi considerada apenas as respostas que apresentavam 

opinião (melhor desempenhada pelo homem, melhor desempenhada pela mulher, melhor 

desempenhada por ambos). Houve diferença significativa (p< 0,05) entre as respostas de 

homens e mulheres para as profissões Computação, Medicina, Enfermagem e Letras 

considerando-se apenas os alunos que responderam a questão gênero e o subítem da profissão.  

Para Computação a proporção de homens que relatou que a profissão è melhor 

desempenhada pelo homem (56,7%) foi maior que a proporção de mulheres (37,7). A maioria 

das mulheres respondeu que computação é bem desempenhada por ambos os gêneros (53,9%). 

Para Enfermagem a proporção de homens que declararam que a enfermagem é melhor 

desempenhada pela mulher (52,6%) foi maior que a proporção de mulheres 37,8%, a maioria 

das mulheres (58,1%) respondeu que a profissão é bem desempenhada por ambos os gêneros 

Em relação à Letras, a proporção de mulheres que tiveram opinião neutra (55,7%) foi 

maior que a masculina (48,5%) e a proporção de mulheres que classificaram Letras como 

profissão melhor desempenhada pelas mulheres 37,1% foi maior que a proporção masculina 

para esta resposta(29,9). Para Medicina a proporção de mulheres que tiveram opinião neutra 

(79,0%) foi maior que a masculina (64,9%), contudo a maioria dos estudantes tiveram 
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respostas neutras. A proporção de homens que classificaram Medicina como melhor 

desempenhada pelo homem foi maior que a proporção de homens que classificaram Medicina 

como melhor desempenhada pela mulher, entretanto, nos dois casos, a proporção de homens foi 

maior que a proporção de mulheres. 

De maneira geral, parece haver uma tendência à neutralidade das profissões maior que a 

aceitação de características de gênero. Entretanto, algumas profissões parecem ainda apresentar 

dificuldades de superar estereótipos de gênero para esta amostra. De maneira geral houve uma 

classificação feminina para Psicologia e Nutrição e masculina para Engenharia. Quando 

observadas as diferenças entre gênero, os homens parecem apresentar estereótipo de profissão 

masculina para Computação e feminina para Enfermagem por mais da metade da amostra. 

Este é um dado é relevante visto que, em sua maioria, os homens da amostra 

classificaram Enfermagem como profissão feminina. Neste sentido, para esta amostra, a 

profissão de Enfermagem parece ser menos atrativa para os homens que para as mulheres, visto 

que as mulheres, em sua maioria, não apresentaram estereótipos de gênero para Enfermagem. 

Levanta-se a hipótese de que os estudantes no ensino médio de Ribeirão Preto podem, 

em sua maioria, não optar pela carreira de Enfermagem devido ao estereótipo de gênero. Este 

dado poderia ser uma das explicações para as causas do baixo índice de recrutamento para o 

gênero masculino, associado ao fato da maioria dos estudantes do gênero masculino terem 

também classificado o ranking salarial para Enfermagem em patamar inferior quando 

comparado ao grupo feminino. Outros estudos recentes com estudantes de ensino médio 

também localizaram a importância do fator econômico das profissões para estes estudantes 

(PRIMI et al., 2000; ROSSITER; YAN, 1998). 
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Tabela 44 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo a percepção sobre papéis de gênero para as características dadas –

Ribeirão Preto- 2007 

características Característica 
Masculina 

Característica
Feminina 

Característica
de Ambos 

Não sei Resposta não 
compatível 

Branco Nº de alunos 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Agressividade 224 83,3 2 0,7 30 11,2 8 3,0 3 1,1 2 0,7 269 100 
Frieza 175 65,1 19 7,1 58 21,6 13 4,8 1 0,4 3 1,1 269 100 
Liderança* 100 37,2 17 6,3 136 50,6 11 4,1 2 0,7 3 1,1 269 100 
Competitividade* 95 35,3 23 8,6 132 49,1 14 5,2 1 0,4 4 1,5 269 100 
Delicadeza 4 1,5 235 87,4 22 8,2 3 1,1 2 0,7 3 1,1 269 100 
Sensibilidade 2 0,7 233 86,6 26 9,7 3 1,1 1 0,4 4 1,5 269 100 
Compreensão* 9 3,4 170 63,2 81 30,1 4 1,5 2 0,7 3 1,1 269 100 
Paciência 10 3,7 190 70,6 60 22,3 4 1,5 2 0,7 3 1,1 269 100 
Maturidade* 42 15,6 113 42,0 106 39,4 3 1,1 0 0,0 5 1,9 269 100 
Timidez* 26 9,7 116 43,1 109 40,5 13 4,8 1 0,4 4 1,5 269 100 
Solidariedade 8 3,0 85 31,6 160 59,5 11 4,1 1 0,4 4 1,5 269 100 
Comprometimento* 19 7,1 84 31,2 143 53,2 15 5,6 1 0,4 7 2,6 269 100 
Competência* 16 6,0 23 8,6 220 81,8 4 1,5 3 1,1 3 1,1 269 100 
Honestidade* 10 3,7 51 19,0 190 70,6 12 4,5 2 0,7 4 1,5 269 100 
Criatividade* 30 11,2 61 22,7 169 62,8 3 1,1 1 0,4 5 1,9 269 100 
Independência* 52 19,3 35 13,0 166 61,7 10 3,7 2 0,7 4 1,5 269 100 
Realismo 44 16,4 45 16,7 150 55,8 24 8,9 0 0,0 6 2,2 269 100 
Responsabilidade* 12 4,5 62 23,1 187 69,5 3 1,1 3 1,1 2 0,7 269 100 
Ousadia 64 23,8 87 32,3 100 37,2 13 4,8 2 0,7 3 1,1 269 100 

*Houve diferença estatisticamente significativa P<0,05 entre homens e mulheres.  
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De maneira geral, menos de 50% das características foi avaliada de forma neutra por 

mais da metade da amostra, podendo indicar um alto índice de aceitação de estereótipos de 

gênero ou uma alta tendência à aceita-los. Quando observa-se o quadro geral das respostas. 

Houve aceitação de estereótipos de gênero para as características agressividade e frieza 

(masculinas) e delicadeza, sensibilidade, compreensão e paciência (femininas) por mais de 

63% da amostra. 

Para as características liderança, competitividade, compreensão, maturidade, timidez, 

comprometimento, competência, honestidade, criatividade, independência, responsabilidade 

houve diferença estatisticamente significativa entre mulheres e homens. 

Para as características competência, honestidade, criatividade e independência, mais 

da metade dos alunos de ambos os gêneros consideraram essas características neutras, 

contudo a proporção de mulheres que consideraram a característica neutra foi maior que a 

proporção masculina. Um dado interessante é que a proporção de homens que considerou 

estas características masculinas foi maior que a proporção feminina e a proporção de mulheres 

que consideraram estas características femininas foi maior que a proporção feminina. 

Considerando que as características competência, criatividade e independência podem estar 

relacionadas à auto-estima, parece haver uma mudança no padrão feminino histórico para as 

respostas nestes grupos. O grupo feminino em sua maioria acredita que essas características  

são neutras e uma proporção bem inferior à masculina acredita que sejam características 

masculinas. Para esta amostra parece haver um gradual empoderamento pelo grupo feminino 

de características importantes para o desempenho profissional. 

Para a característica liderança a proporção de homens que classificaram a 

característica como masculina (53,6%) foi maior que a proporção das mulheres (27,5%). A 

proporção de mulheres que consideraram a característica neutra (56,9%) foi maior que a 
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proporção dos homens (39,2%). Por outro lado, a proporção de mulheres que consideraram a 

característica feminina(9,0%) foi maior que a proporção de homens (2,1%). 

Para a características compreensão e timidez a proporção de mulheres que referiu  uma 

classificação feminina (68,3% e 53,3% respectivamente) foi maior do que a proporção de 

respostas do grupo masculino (52,6%, 23,7% respectivamente), houve uma maior proporção 

de respostas neutras para o grupo masculino em ambas características. A proporção do grupo 

masculino que classificou estas características como masculinas (4,1% e 17,5% 

respectivamente) e  foi maior proporção que as mulheres (3,0% e 4,8% respectivamente). 

A característica comprometimento, responsabilidade e maturidade tiveram uma 

proporção de homens que considerou a característica neutra maior que a proporção de 

mulheres. A proporção de homens que consideraram a característica masculina foi maior que 

a proporção de mulheres e a proporção de mulheres que considerou a característica feminina 

foi maior que a de homens. O destaque é que para a característica comprometimento e 

responsabilidade, o número de alunos do gênero masculino que considerou esta característica 

neutra foi de mais de 50%, o grupo feminino também considerou a característica 

responsabilidade neutra em mais de 50% dos casos. 

A característica competitividade teve uma proporção de mulheres que considerou a 

característica neutra (mais de 50%) maior que a proporção de homens. A proporção de 

homens que consideraram a característica masculina (46,4%) foi maior que a proporção 

feminina (27,6) e a proporção de mulheres que considerou a característica feminina foi maior 

que a de homens. 
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6.9 PERCEPÇÃO SOBRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

 

 A seguir são descritas as questões contidas no questionário B, buscando-se a 

percepção dos estudantes quanto à qualidade do atendimento de Enfermagem recebido e 

características atribuídas à Enfermagem e Medicina. 
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Tabela 45 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo a utilização de serviços de saúde com atendimento do Enfermeiro –

Ribeirão Preto- 2007 

Local Sim Não Resposta não 
compatível 

Em Branco 
= nunca freqüentou 

Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Hospital 137 50,9 33 12,3 23 8,6 76 28,3 269 100 
Posto de saúde 149 55,4 36 13,4 40 14,9 44 16,4 269 100 
Pronto Socorro 108 40,1 60 22,3 13 4,8 88 32,7 269 100 
Consultório Médico 73 27,1 100 37,2 28 10,4 68 25,3 269 100 

 
  
 
 
 
Tabela 46 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo o grau de satisfação na utilização de serviços de saúde com 

atendimento do Enfermeiro –Ribeirão Preto- 2007 

Local Sim Não Não sei Nunca foi 
atendido por 
Enfermeiro 

Em Branco 
 

Total 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
             
Na maioria das vezes você acha que o 
atendimento do Enfermeiro foi 
competente? 

171 63,6 42 15,6 44 16,4 10 3,7 2 0,7 269 100 

Na maioria das vezes o Enfermeiro foi 
simpático e atencioso? 

173 64,3 59 21,9 24 8,9 12 4,5 1 0,4 269 100 
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A maioria dos estudantes teve contato com instituições de saúde e profissionais da 

saúde. Menos de 5% dos estudantes referiram nunca ter entrado em contato com um Enfermeiro 

e mais de 64% dos estudantes referiram ter recebido um atendimento competente e atencioso. 

Apenas quatro alunos mencionaram outros locais de atendimento: ambulância, visita 

domiciliar e consultório médico. 

Portando, pode-se dizer que para esta amostra o contato que os estudantes tiveram com 

Enfermeiros foi positivo. Entretanto não pode-se afirmar com segurança que todos os 

profissionais eram Enfermeiros, pois na categoria consultório médico, geralmente são 

Auxiliares de Enfermagem e Técnicos de Enfermagem que são contratados para trabalhar nestes 

locais. De modo geral pode-se afirmar que o contato com o profissional de Enfermagem 

(Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem) foi positivo. Considerando-se a literatura, 

este contato positivo pode influenciar a redução do número de estereótipos de ordem negativa 

em função da maioria dos estudantes ter um contato positivo com o objeto social, pois 

alterando-se um dos componentes das atitudes (cognitivo, afetivo ou comportamental), pode 

ocorrer mudanças de atitudes (BRIGHAM, 1991; RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 

2003). 
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Tabela 47 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo o conhecimento 

sobre a diferença entre os profissionais de Enfermagem –Ribeirão Preto- 2007 

Questão SIM NÃO BRANCO TOTAL 
 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Você sabe a diferença entre 
Auxiliar de Enfermagem, 
Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem? 

 
101 

 
37,5 

 
168 

 
62,5 

 
0 

 
0,0 

 
269 

 
100 

 

A tabela 46 suporta a hipótese levantada na questão anterior e demonstra coerência entre 

as questões. Mais da metade dos estudantes referiu não saber a diferença entre os profissionais 

da equipe de Enfermagem. Neste sentido, levanta-se a hipótese de que os estudantes do 

município de Ribeirão Preto desconhecem as responsabilidades e atuação de cada membro da 

equipe de Enfermagem. 

 

Tabela 48 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo o conhecimento 
sobre o grau de escolaridade dos profissionais de Enfermagem –Ribeirão Preto- 
2007 

 
Local Auxiliar de 

Enfermagem 
Técnico de 

Enfermagem 
Enfermeiro 

 Freq. % Freq. % Freq. % 
1º grau completo (até a 8ª Série) 
mais curso técnico 

25 9,3 4 1,5 4 1,5 

2o grau completo (até o terceiro 
colegial) mais curso técnico 

110 40,9 68 25,3 49 18,2 

Faculdade 37 13,8 73 27,1 150 55,8 
Curso técnico de dois anos 
independente da escolaridade 

44 16,4 77 28,6 30 11,2 

Não sei responder 46 17,1 41 15,2 29 10,8 
Resposta incompatível com a 
pergunta 

3 1,1 0 0,0 1 0,4 

Em Branco 4 1,5 6 2,2 6 2,2 
Total 269 100,0 269 100,0 269 100,0 

 

Quando perguntados sobre a escolaridade dos profissionais de Enfermagem, a maioria 

da amostra (55,8%) respondeu corretamente a escolaridade do Enfermeiro; entretanto 
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aproximadamente 1 em cada três alunos classificou a Enfermagem como nível técnico e 11% 

referiram não saber. Ações educativas parecem ser necessárias uma vez que mais de 40% dos 

estudantes não possuem conhecimento sobre o grau de escolaridade do Enfermeiro. Levanta-se 

ainda a hipótese da palavra “técnico” causar confusão entre os alunos, uma conotação de maior 

qualificação, uma vez que quase um terço dos alunos classificou o Técnico de Enfermagem 

como de nível universitário. 
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Tabela 49 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo o conhecimento sobre o grau de escolaridade dos profissionais de 
Enfermagem –Ribeirão Preto- 2007 

Característica Enfermeiro Médico Ambos Não Sabe Resposta não 
compatível 

Em branco Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Obediência à ordem de outros 
profissionais  

180 66,9 13 4,8 56 20,8 18 6,7 0 0,0 2 0,7 269 100 

Conhecimento sobre curativos  129 48,0 13 4,8 121 45,0 5 1,9 0 0,0 1 0,4 269 100 
Líder 7 2,6 209 77,7 38 14,1 14 5,2 0 0,0 1 0,4 269 100 
Prescrição de medicamentos  26 9,7 183 68,0 48 17,8 11 4,1 0 0,0 1 0,4 269 100 
Autoritário 8 3,0 174 64,7 60 22,3 25 9,3 0 0,0 2 0,7 269 100 
Conhecimento sobre doenças  6 2,2 153 56,9 107 39,8 2 0,7 0 0,0 1 0,4 269 100 
Independente 26 9,7 132 49,1 78 29,0 31 11,5 0 0,0 2 0,7 269 100 
Compreensivo  48 17,8 48 17,8 163 60,6 10 3,7 0 0,0 0 0,0 269 100 
Administrador do trabalho 33 12,3 124 46,1 80 29,7 29 10,8 0 0,0 3 1,1 269 100 
Habilidade em exame físico 29 10,8 116 43,1 104 38,7 19 7,1 0 0,0 1 0,4 269 100 
Conhecimento de anatomia e 
fisiologia 

14 5,2 113 42,0 88 32,7 53 19,7 0 0,0 1 0,4 269 100 

Raciocínio rápido 42 15,6 106 39,4 106 39,4 13 4,8 1 0,4 1 0,4 269 100 
Conhecimento sobre alimentação 23 8,6 105 39,0 130 48,3 10 3,7 0 0,0 1 0,4 269 100 
Orienta família e paciente sobre a 
volta ao lar 

47 17,5 100 37,2 97 36,1 24 8,9 0 0,0 1 0,4 269 100 

Humano 17 6,3 19 7,1 209 77,7 22 8,2 0 0,0 2 0,7 269 100 
Carinhoso  58 21,6 29 10,8 160 59,5 21 7,8 0 0,0 1 0,4 269 100 
Paciência 65 24,2 37 13,8 155 57,6 11 4,1 0 0,0 1 0,4 269 100 
Conhecimento sobre medicamentos 21 7,8 96 35,7 149 55,4 2 0,7 0 0,0 1 0,4 269 100 
Habilidade manual 48 17,8 58 21,6 142 52,8 20 7,4 0 0,0 1 0,4 269 100 
Caridoso 73 27,1 26 9,7 139 51,7 28 10,4 0 0,0 3 1,1 269 100 
Prescrição de cuidados  53 19,7 75 27,9 129 48,0 9 3,4 0 0,0 3 1,1 269 100 
Domínio de cálculos matemáticos  22 8,2 63 23,4 113 42,0 70 26,0 0 0,0 1 0,4 269 100 

 



 

 

209

Apenas a característica conhecimento sobre alimentação apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p=0,0158), a proporção de mulheres que classificaram a 

atividade de ambos os profissionais foi maior(53,9%) que a proporção de homens (37,1). A 

proporção de homens que classificaram a atividade como própria da enfermagem (48,5%) foi 

maior que a proporção de mulheres (34,1%). 

Para os sujeitos da amostra as características compreensivo, humano, carinhoso, 

paciência, conhecimento sobre medicamentos, habilidade manual e caridoso foram avaliadas 

de forma neutra (característica do Enfermeiro e do Médico). 

As características líder, prescrição de medicamentos , autoritário, conhecimento sobre 

doenças, foi indicada como característica exclusiva do médico por mais da metade dos 

estudantes da amostra. Indicando a possibilidade, para esta amostra de uma visão do Médico 

como o coordenador do trabalho. 

A característica obediência à ordem de outros profissionais foi apontada como própria 

da Enfermagem por mais da metade dos estudantes; portanto, aparentemente para esta 

amostra o estereótipo de submissão esteve presente. Neste sentido levanta-se a hipótese de 

que esta seja uma realidade local e a necessidade de esclarecimento deste grupo a fim de que a 

população possa perceber o Enfermeiro como um profissional autônomo. 

As características Conhecimento sobre curativos , Independente, Administrador do 

trabalho, Habilidade em exame físico, Conhecimento de anatomia e fisiologia, Raciocínio 

rápido, Orienta família e paciente sobre a volta ao lar, Prescrição de cuidados , Domínio de 

cálculos matemáticos receberam menos de 50% de classificação neutra, contudo não houve 

mais de 50% de indicação para nenhum dos profissionais. 

Para as características Administrador do trabalho, Habilidade em exame físico e 

Conhecimento de anatomia e fisiologia a porcentagem de classificação neutra não atingiu a 

maioria dos estudantes e a porcentagem de classificação como característica própria da 
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Medicina foi pelo menos três vezes maior que a classificação de característica própria da 

Enfermagem e maior que a classificação neutra. Entretanto, nenhuma das classificações 

atingiu a maioria dos estudantes. 

A característica Conhecimento sobre curativos recebeu uma classificação como 

própria da Enfermagem pelo menos nove vezes maior que a classificação como própria da 

Medicina e superior ao índice de neutralidade. 

Menos da metade das características foram classificadas como neutras. 

Aparentemente, para esta amostra, a medicina detém uma classificação para as características 

que denotam liderança e conhecimento em proporção maior que a Enfermagem. 

A Enfermagem recebeu classificação de obediência a ordens de outros profissionais, 

por mais de metade da amostra e as características neutras (ambos os profissionais) apontam 

para características do cuidado humanizado, sendo que algumas delas foram classificadas 

pelos estudantes como femininas (paciência e compreensão), podendo apontar para uma 

desvalorização destas características. 

Por outro lado, a característica liderança foi classificada por mais da metade dos 

estudantes como característica masculina e na presente questão a característica foi classificada 

como exclusiva da medicina por mais de 70% dos estudantes. 

Considerando-se que muitos estudos apontam que ainda nos dias atuais a sociedade 

valoriza o masculino em detrimento do que é considerado feminino, pode-se levantar a 

hipótese, para esta amostra, de que a valorização dos estudantes para Medicina é maior que a 

valorização para Enfermagem, o que mostra coerência com o distanciamento entre as posições 

destas duas profissões no ranking salarial e de status. 

A classificação da característica caridade como majoritariamente neutra pode indicar 

uma superação do estereótipo santidade para a Enfermagem ou uma visão moderna de atenção 

em saúde como caritativa para os profissionais de Enfermagem e Medicina. 
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Tabela 50 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo a presença 

de profissionais da Enfermagem na família do aluno –Ribeirão Preto- 2007 

Questão SIM NÃO BRANCO TOTAL 
 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Enfermeiros 68 25,3 198 73,6 3 1,1 269 100 
Médicos 13 4,8 255 94,8 1 0,4 269 100 

 
 
 

Tabela 51 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo a presença 

de profissionais da Enfermagem na família do aluno e possibilidade de escolha da Enfermagem 

carreira –Ribeirão Preto- 2007. 
 Escolha de Enfermagem como carreira 
 Sim Não Total 
 Freq. % Freq. % Freq. % 
Possui Enfermeiros na Família tios, 
primos, ou parentes de 3ºgrau 10 20,8 38 79,2 48 100 

Possui Enfermeiros na Família pai, 
mãe, irmão ou avós. 4 28,6 10 71,4 14 100 

Não possui Enfermeiros na família 34 18,1 154 81,9 188 100 
Total 48 19,2 202 80,8 250 100 

 
 

A tabela 50 considera apenas os estudantes que expressaram opinião (SIM ou NÃO) 

acerca da possibilidade de escolher Enfermagem como carreira e responderam a questão 

gênero. A porcentagem de recusas foi menor no grupo que possui familiares Enfermeiros e 

quando os familiares eram mais próximos como mãe, pai, irmãos e avós o índice foi ainda 

menor. Entretanto o tamanho da amostra não permite que estes dados sejam confirmados 

como significativos, portanto podemos apenas levantar a hipótese de que ter familiar 

Enfermeiro influenciou positivamente para escolha de Enfermagem como carreira nesta 

amostra. 
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Tabela 52 – Distribuição das respostas dos alunos de ensino médio, segundo os estereótipos comunicativo, valorização social, autonomia, 

habilidade manual, conhecimento científico/técnico, importância na cura, liderança –Ribeirão Preto- 2007. 

Afirmação Concordo 
totalmente  

Concordo 
em parte  

Não 
concordo 

nem 
discordo  

Discordo em 
parte 

Discordo  
totalmente 

Branco Nº de alunos 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
a) A profissão do Enfermeiro exige 
habilidade de se comunicar 

186 69,1 58 21,6 19 7,1 4 1,5 1 0,4 1 0,4 269 100 

b) O Enfermeiro é valorizado pela 
sociedade. 

51 19,0 108 40,2 71 26,4 22 8,2 16 6,0 1 0,4 269 100 

c) O Enfermeiro tem liberdade para 
decidir sobre o cuidado do paciente. 

38 14,1 68 25,3 54 20,1 53 19,7 55 20,5 1 0,4 269 100 

d) A profissão do Enfermeiro exige 
muita habilidade manual. 

159 59,1 68 25,3 27 10,0 11 4,1 3 1,1 1 0,4 269 100 

e) O Enfermeiro possui 
conhecimento científico e técnico.* 

84 31,2 61 22,7 91 33,8 20 7,4 12 4,5 1 0,4 269 100 

f)O Enfermeiro contribui para a cura 
dos doentes. 

136 50,6 78 29,0 36 13,4 8 3,0 10 3,7 1 0,4 269 100 

g) Os exames (provas) para fazer o 
curso de Enfermagem são muito 
difíceis de passar. 

64 23,8 67 24,9 110 40,9 13 4,8 11 4,1 4 1,5 269 100 

h) O médico é o coordenador do 
trabalho dos membros da equipe de 
saúde (Fisioterapeutas, Equipe de 
Enfermagem, Nutricionistas e 
Psicólogos). 

100 37,2 62 23,1 75 27,9 20 7,4 11 4,1 1 0,4 269 100 

*houve diferença estatisticamente significativa para o item e, p<0.05. 
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Alguns pontos importantes podem ser destacados: mais de 50% dos estudantes concordam 

ou concordam em parte, que o Enfermeiro é valorizado socialmente, mostrando coerência com 

o bom posicionamento da Enfermagem no ranking de status social. 

Mais de 50% dos estudantes concordam, ou concordam em parte, que o Enfermeiro possui 

habilidade de comunicar-se e habilidade manual. Entretanto, não se pode pensar em uma 

classificação da Enfermagem somente como atividade manual pois mais de 50% dos estudantes 

concordam ou concordam em parte que o Enfermeiro possui conhecimento científico e técnico. 

O único item que apresentou diferença estatisticamente significativa entre os gêneros foi o 

item E. Para este item, a proporção de mulheres que concordam ou concordam totalmente que a 

Enfermagem possui conhecimento científico e técnico (55,7%) foi maior que a proporção de 

homens (51,5%). 

Destaca-se ainda que mais de 50% dos estudantes concordam ou concordam em parte que o 

Enfermeiro contribui para o processo de cura podendo indicar, nesta amostra, uma superação do 

estereótipo da desvalorização da importância do cuidado no processo de cura. 

Entretanto a distribuição entre concordam totalmente ou concordam em parte e discordam 

totalmente ou discordam em parte para o item c foi aparentemente homogênea, indicando uma 

divisão de opiniões entre os alunos para a questão autonomia e mais de 60% dos estudantes 

concordam totalmente ou concordam em parte que o Médico é o coordenador das ações em 

saúde. 

Aparentemente existe, na amostra, uma valorização do trabalho do Enfermeiro, esta 

valorização pode estar atrelada às experiências positivas com profissionais de Enfermagem 

passadas. Entretanto os estudantes, em sua maioria referem que este trabalho está sob 

coordenação ou liderança da equipe médica. 

Em relação à dificuldade de passar nos exames vestibulares os alunos não manifestaram 

uma resposta majoritária 40,9% referiram não saber e 48,7% concorda ou concorda totalmente. 
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6.10 ANÁLISE DAS QUESTÕES QUALITATIVAS  

 

 

6.10.1 Qualidades para ser um bom profissional 

 

 

 Para a discussão das respostas dos estudantes relativo à questão sobre as qualidades que 

uma pessoa precisa possuir para ser um bom Enfermeiro ou um bom Médico é necessário 

pontuar alguns conceitos presentes no código de ética da profissão e sobre o cuidado 

humanizado. 

 Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2007, p.23), 

“O Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância 
com os preceitos éticos e legais. O profissional de enfermagem participa, 
como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das 
políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade 
de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, 
resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa 
dos serviços de saúde. O Profissional de Enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões. O 
Profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência para a 
promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios 
da ética e da bioética”... 
...“CAPÍTULO I - DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
DIREITOS 
Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado 
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 
Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 
que dão sustentação a sua prática profissional. 
Art. 3º - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à 
defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. 
Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por 
meio do Conselho Regional de Enfermagem. 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade. 
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Art. 6º – Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, 
na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.”(grifo 
nosso). 

 

Foram destacadas, em negrito, algumas características que compõem o exercício ético 

da profissão. 

 Nas últimas décadas o avanço da tecnologia utilizada no atendimento em saúde e uma 

visão biológica dominante fizeram surgir movimentos voltados para a discussão sobre a 

necessidade de promover um cuidado humanizado em saúde. 

O caminho para a humanização da assistência passa pelo reconhecimento do cliente 

como um ser bio-psicossocial e espiritual, com direitos que devem ser respeitados, garantindo 

sua “dignidade ética” (BARBOSA; SILVA; 2007). 

 Segundo Silva, Tonelli e Lacerda (2003) o cuidado humanizado pode ser promovido 

através de vários instrumentos, dentre eles: a criatividade, simpatia, empatia, toque terapêutico, 

bom humor, observação, comunicação, a escuta, cuidado emocional e educacional, 

solidariedade, conhecimento científico, ensino e um olhar para as dimensões psico-sociais e 

psico-espirituais.  

 Em estudo de revisão sobre a influência institucional do trabalho de Enfermagem em 

serviços públicos na América Latina, os autores encontram que em sua maioria os pacientes 

valorizam mais aspectos voltados para a comunicação, afeto e atenção no cuidado 

(TRONCOSO; SUAZO, 2007). 

 A tabela 52 descreve as características incidentes em mais de uma vez. As respostas 

foram fragmentadas por expressões que denotavam alguma característica. O cálculo das 

porcentagens foi realizado estimando-se que cada característica foi citada por um aluno 

diferente em um total de 269 estudantes participantes do estudo. 
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Tabela 53 – Distribuição das repostas dos alunos de ensino médio, segundo as qualidades para 

ser um bom enfermeiro e um bom médico- Ribeirão Preto- 2007 

 
Enfermagem Freq

 
%*1

  
 Medicina 

 
Freq

 
% 
 

1º. paciência 112 41,6 1º. paciência 60 22,3
2º. atencioso 73 27,1 2º. atencioso 58 21,6
3º. compreensivo 42 15,6 3º. outros2 53 19,7
4º. outros3 41 15,2 4º. competência 40 14,9
5º. carinhoso 35 13,0 5º. compreensivo 35 13,0
6º. educado 35 13,0 6º. conhecimentos específicos4 34 12,6
7º. cuidadoso 33 12,3 7º. cuidadoso 27 10,0
8º. conhecimento 30 11,2 8º. educado 27 10,0
9º. dedicação 28 10,4 9º. inteligência 26 9,7
10º. competência 27 10,0 10º. responsabilidade 26 9,7
11º. habilidoso 21 7,8 11º. gostar da profissão 18 6,7
12º. gostar da profissão 19 7,1 12º. conhecimento 16 5,9
13º. responsabilidade 19 7,1 13º. calmo 15 5,6
14º. calmo 18 6,7 14º. liderança 14 5,2
15º. simpático 18 6,7 15º. simpático 14 5,2
16º. rapidez/agilidade 17 6,3 16º. carinhoso 13 4,8
17º. conhecimentos específicos5 13 4,8 17º. dedicação 13 4,8
18º. habilidade manual 12 4,5 18º. profissionalismo 12 4,5
19º. caridoso 11 4,1 19º. habilidade manual 11 4,1
20º. bom humor 9 3,3 20º. rapidez/agilidade 11 4,1
21º. profissionalismo 9 3,3 21º. mesmas qualidades do enfermeiro 10 3,7
22º. comunicativo 8 3,0 22º. saber o que faz 9 3,3
23º. inteligência 8 3,0 23º. caridoso 8 3,0
24º. respeitoso 8 3,0 24º. comunicativo 8 3,0
25º. habilidade em se comunicar 7 2,6 25º. estudar ou estudar bastante 8 3,0
26º. legal 7 2,6 26º. humano 8 3,0
  Continua

                                                 
1 porcentagem aproximada, considerando que a habilidade não foi utilizada mais de uma vez por cada aluno, 
portanto calculou-se a porcentagem para cada habilidade em relação ao total de alunos (269). 
2 a categoria outros para a medicina foi agrupada entre as habilidades mencionadas apenas uma vez: afetuoso, 
ajudar, alegre, amor pelo próximo, autêntico, boa universidade, bom ouvinte, bonito, capacidade, caráter, 
cauteloso, compaixão, cuidar, curar, diálogo, disposição, engraçado, ética, examinar melhor, excelente, falar 
sempre a verdade, fazer o serviço direito, força de vontade, generoso, gentil, gostar de lidar com pessoas, gostar 
de salvar vidas, habilidade em exame físico, habilidade profissional, herói, higiene, interatividade, lucidez, 
manter sigilo profissional, não cometer erros, olhar nos olhos,organização, precisão, preocupação, realista, 
saber a hora de "brincar", saber bem o que faz, saber como cuidar das pessoas, saber fazer as coisas direito, 
salvador, sincero, solidariedade, tempo livre, tentar sempre ser o melhor, terminar a escola, tolerância, ver o 
paciente como 'um todo', vocação. 
3 a categoria outros para a enfermagem foi agrupada entre as habilidades mencionadas apenas uma vez 
acolhedor, agilidade em cálculos, ajudante, alcançar aonde ele quer chegar, apoiar totalmente o médico, 
bondoso, brincalhão, caprichoso, companheiro, comprometido, consideração, contribuir com as curas dos 
pacientes, criatividade, determinação, eficiente, extrovertido, fazer curso, fazer o curso técnico, generosidade, 
interesse em curar o paciente, liberal, liberdade para decidir sobre o cuidado do paciente, não deixar descuidar 
da pessoa que esta atendendo, não ter medo de agulhas ou sangue, objetivo, observar bem os pacientes, 
organização, orientar a família na alta hospitalar, pensar rápido, raciocínio, raciocínio lógico, realista, sabe 
lidar com seus pacientes, sempre alerta, sempre pronto para ajudar, ser bom nisto, solidariedade, ter a mão 
leve, ter disponibilidade de horário, terminar a escola, vocação. 
4 conhecimento científico e técnico (1), conhecimento da área(8), conhecimento de anatomia(2), conhecimento 
de fisiologia(1), conhecimento de medicamentos(8), conhecimento geral (1), conhecimento máximo(1), 
conhecimento sobre as doenças(8), conhecimento sobre curativos(3), conhecimento sobre o que faz(1).  
5 conhecimento cientifico e técnico(1), conhecimento de primeiros socorros(2), conhecimento sobre como 
medicar(1), conhecimento sobre curativos(3), conhecimento sobre doenças(1), conhecimento sobre doenças 
para auxiliar para o médico certo(1), conhecimento sobre medicamentos(3), conhecimento sobre os 
procedimentos(1) 
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  Continuação
 Enfermagem Freq %*   Medicina Freq % 

27º. raciocínio rápido 7 2,6 27º. raciocínio rápido 8 3,0
28º. amoroso 6 2,2 28º. sabedoria 8 3,0
29º. auto-controle ou sangue frio 6 2,2 29º. amor a profissão 7 2,6
30º. amor a profissão 5 1,9 30º. autoritário 7 2,6
31º. honestidade 5 1,9 31º. experiência 7 2,6
32º. boa qualificação 4 1,5 32º. habilidade de se comunicar 7 2,6
33º. bonito 4 1,5 33º. habilidade 6 2,2
34º. carisma 4 1,5 34º. respeito 6 2,2
35º. estudar 4 1,5 35º. atualizar-se sempre 5 1,9
36º. força de vontade 4 1,5 36º. bem humorado 5 1,9
37º. humildade 4 1,5 37º. bom profissional 5 1,9
38º. obedecer/ser obediente 4 1,5 38º. direto 5 1,9

39º. 
qualidades lidar com situações 
incômodas6 

4 
 

1,5 
  

39º. honestidade 5 
 

1,9 
 

40º. sensibilidade 4 1,5 40º. legal 5 1,9
41º. tranqüilidade 4 1,5 41º. amoroso 4 1,5
42º. amor ao próximo 3 1,1 42º. delicadeza 4 1,5
43º. cauteloso 3 1,1 43º. frieza 4 1,5

44º. 
fazer curso ou faculdade de boa 
qualidade 

3 
 

1,1 
  

44º. humildade 4 
 

1,5 
 

45º. fazer faculdade 3 1,1  45º. independente 4 1,5 

46º. 
 
habilidade 3 1,1  

46º. orientar/explicar bem sobre saúde 
e as doenças 

4 
 

1,5 
 

47º. prestativo 3 1,1 47º. saber lidar com as pessoas 4 1,5
48º. sabedoria 3 1,1 48º. administrar/coordenar 3 1,1
49º. vontade 3 1,1 49º. amigo 3 1,1
50º. alegre 2 0,7 50º. atender bem 3 1,1
51º. atitude 2 0,7 51º. auto-confiança 3 1,1
52º. atualizar-se 2 0,7 52º. boa faculdade 3 1,1
53º. bom 2 0,7 53º. bom 3 1,1
54º. bom caráter 2 0,7 54º. carisma 3 1,1
55º. capacidade 2 0,7 55º. eficiente 3 1,1
56º. coragem 2 0,7 56º. habilidoso 3 1,1
57º. disposição 2 0,7 57º. prestativo 3 1,1
58º. higiene 2 0,7 58º. saber prescrever 3 1,1
59º. humano 2 0,7 59º. auto-controle 2 0,7
60º. liderança 2 0,7 60º. amor 2 0,7
61º. perseverança 2 0,7 61º. boa memória 2 0,7
62º. segurança 2 0,7 62º. bondoso 2 0,7
63º. tranqüilizar o paciente 2 0,7 63º. capacitado 2 0,7
  Total 781 64º. conversar 2 0,7

      65º. corajoso 2 0,7 
      66º. decidido 2 0,7 
   67º. determinação 2 0,7
  68º. esforçado 2 0,7
   69º. gostar de estudar 2 0,7
   70º. maturidade 2 0,7

 

 

   

71º. mesmas qualidades do enfermeiro 
e mais responsabilidade ou algo a 
mais 

2 
 
 

0,7 
 
 

 
  

   
72º. não ter medo de certas cirurgias 

ou sangue 
2 
 

0,7 
 

      Continua...

                                                 
6 compreensivo com pessoas chatas (1), gostar de ver coisas desagradáveis (1), não ter nojo (1), saber lidar com 
pessoas difíceis (1) 
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      Continuação

 
 

   
 Medicina 

 
Freq

 
% 
 

      73º. pontualidade 2 0,7 
      74º. pulso firme 2 0,7 
      75º. seriedade 2 0,7 
      76º. tranqüilidade 2 0,7 
      77º. vontade 2 0,7 
      78º. fazer faculdade 2 0,7 
      79º. saber diagnosticar 2 0,7 
      Total 763  
 

Para Enfermagem, 18(6,7%) alunos mencionaram não saber a resposta à questão e 

para medicina14(5,2%) alunos. 

Em relação as características necessárias para ser um bom Enfermeiro e um bom 

Médico a característica paciência foi mencionada na primeira posição para ambas as 

profissões, contudo a porcentagem referente à Enfermagem foi maior que a porcentagem 

referente à Medicina. 

As características que foram avaliadas como femininas por mais de 50% dos 

estudantes da amostra (paciência, compreensão, delicadeza, sensibilidade) tiveram incidência 

maior para a Enfermagem se comparado à medicina, exceto delicadeza obteve uma proporção 

maior para medicina. 

Parece existir uma expectativa para este tipo de cuidado e entendendo-o como um 

cuidado de qualidade; entretanto, para esta amostra algumas destas qualidades receberam 

classificação como mais incidente no gênero feminino por mais de 50% da amostra. Portanto, 

existe a possibilidade desse cuidado ter um valor menor que características como liderança e 

conhecimento, que para esta amostra foi mais incidente para as qualidades necessárias para 

ser um bom Médico.  

Esta configuração pode ainda ajudar a compreender a diferença no ranking de status 

social entre Enfermagem e medicina na amostra, uma vez que características de status para os 

estudantes; como por exemplo, competência, conhecimento, profissionalismo, inteligência, 
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autoritário, independente, coordenador receberam porcentagens maiores quando atribuídos a 

medicina. Indicando coerência entre as questões do questionário. 

De modo geral, pode-se observar qualidades importantes mencionadas pela grande 

maioria alunos que compõem a descrição de qualidades do cuidado humanizado e do código 

de ética profissional. Portanto, apresentam uma imagem geral positiva acerca das qualidades 

necessárias para tornar-se um bom Enfermeiro, uma vez que qualidades com presença de 

estereótipos negativos como auxílio ao médico, obedecer a ordens, lidar com situações 

desagradáveis, sangue frio, entre outros tiveram uma incidência menor que 10%.  

 

 

6.10.2 Tarefas realizadas pelos profissionais de enfermagem no hospital e na 

comunidade. 

 

 

Segundo o Decreto nº 94.406 (BRASIL, 1987, 13-18) que regulamenta a Lei nº 7.498 

(BRASIL, 1986), sobre o exercício da Enfermagem, é considerado atividades do Enfermeiro, 

do Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem: 

“Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987  
”Art. 3º - A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do 
programa de Enfermagem.” 
”Art. 8º - Ao enfermeiro incumbe:  
I - privativamente: 
a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de 
Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de 
suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de Enfermagem; d) consultoria, auditoria e 
emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; e) consulta de 
Enfermagem; f) prescrição da assistência de Enfermagem; g) cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; h) cuidados de 
Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;  
II - como integrante da equipe de saúde:  
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a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; c) prescrição de medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; d) participação em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação; e) prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões; f) 
participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático 
de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 
Enfermagem; g) participação na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;  
h) prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e 
ao recém-nascido; i) participação nos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; j) acompanhamento da 
evolução e do trabalho de parto; l) execução e assistência obstétrica em 
situação de emergência e execução do parto sem distocia; m) participação 
em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de 
saúde do indivíduo, da família e da população em geral; n) participação nos 
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; o) participação nos 
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; p) participação na elaboração e na 
operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente 
nos diferentes níveis de atenção à saúde; q) participação no desenvolvimento 
de tecnologia apropriada à assistência de saúde; r) participação em bancas 
examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos concursos para 
provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem.  
Art. 9º - Às profissionais titulares de diploma ou certificados de 
Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, além das atividades de que trata 
o artigo precedente, incumbe:  
I - prestação de assistência à parturiente e ao parto normal; II - identificação 
das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;  
III - realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia 
local, quando necessária.  
Art. 10 - O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de 
nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:  
I - assistir ao Enfermeiro: 
 a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 

de assistência de Enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;  
d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; e) na 

prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; f) na execução dos programas 
referidos nas letras "i" e "o" do item II do Art. 8º. II - executar atividades de 
assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e as 
referidas no Art. 9º deste Decreto: III - integrar a equipe de saúde.  
Art. 11 - O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de 

nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:  
I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  
II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualificação; III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 
rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como:  
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a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral; b) realizar controle 
hídrico; c) fazer curativos; d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, 
enteroclisma, enema e calor ou frio; e) executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacinas; f) efetuar o controle de pacientes e de 
comunicantes em doenças transmissíveis; g) realizar testes e proceder à sua 
leitura, para subsídio de diagnóstico; h) colher material para exames 
laboratoriais; i) prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios;  
l) executar atividades de desinfecção e esterilização; IV - prestar cuidados de 
higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:  
a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; b) zelar pela limpeza e ordem do 
material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde;  
V - integrar a equipe de saúde; VI - participar de atividades de educação em 
saúde, inclusive: a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao 
cumprimento das prescrições de Enfermagem e médicas; b) auxiliar o 
Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de 
educação para a saúde; VII - executar os trabalhos de rotina vinculados à alta 
de pacientes: VIII - participar dos procedimentos pós-morte.  
Art. 13 - As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente poderão 
ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de Enfermeiro.”  
 

Segundo o artigo 13 da Lei 7498 (BRASIL, 1986, p.13), que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício profissional o Auxiliar de Enfermagem “exerce atividades de 

nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob 

supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processo de 

tratamento”. 

 A seguir são apresentadas as respostas para a questão que tarefas você acha que o 

enfermeiro faz no hospital e na comunidade (posto de saúde e núcleo de saúde da família). 

Mais de 640 expressões foram localizadas nas respostas desta questão. Algumas 

expressões foram modificadas a fim de facilitar a categorização das respostas e são 

apresentadas em itálico. As porcentagens foram calculadas supondo-se que cada expressão foi 

citada por um aluno diferente e comparadas com o total de alunos da amostra (269estudantes).  
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6.10.2.1 Tarefas realizadas no hospital 

 

 

 As tarefas puderam ser categorizadas conforme os agrupamentos descritos a seguir: 

 

 

• Enfermeiro como aquele que realiza tarefas de menor complexidade como banho, 

medicação, troca de pacientes, sinais vitais 127 (47,2% dos alunos). 

“Curativo” (39), “aplica injeções ou medicações” (20), “verifica pressão” (10), “dar 

a medicação” (7), “dar mediação aos pacientes ou pessoas doentes” (6), “aplica vacina (5), 

“dar banho (4), “faz medicação na hora certa” (3),“leva alimentos para o paciente”(3), 

“medica seguindo a receita médica, ou solicitação médica” (3), “monitora a medicação” (3), 

“auxilia na medicação” (2), “cuida de ferimentos” (2), “distribui a medicação” 

(2),“observação dos pacientes internados” (2), “pesar” (2), “prepara o paciente em caso de 

cirurgias ou internação” (2), “tirar sangue (2), “troca as roupas dos pacientes(2), “indica 

medicações (1), “leva ao banheiro”(1), “medica o paciente corretamente”(1),  “prepara os 

medicamentos” (1), “preparação de corpos”(1), “tira raio X” (1), “troca a cama (1), 

“verifica temperatura” (1).  

Como mencionado, um aluno (0,7%) descreveu “indica medicações”. Outro aluno não 

agrupado neste conjunto (0,7%) mencionou prescreve medicamentos. Segundo o artigo 31 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é proibido “Prescrever medicamentos e 

praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 

emergência”. Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem, como membro da equipe de saúde o enfermeiro 
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pode prescrever medicamentos “em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde”. 

 

• Enfermeiro como auxiliar ou ajudante do médico 70 alunos (26% dos alunos). 

“Ajuda o médico” (27), “auxilia o médico” (22), “ajuda ou auxilia o médico em cirurgias” 

(11), “atende o paciente enquanto o médico não vem”(2), “assistência ao médico” (1). 

“auxilia ate o médico dar o diagnostico final”(1), “auxilia o médico em casos mais simples” 

(1), “proporciona ao médico mais tempo de consulta ao paciente”(1), “obedecer ordem(1), 

“atende o paciente ate que o médico faça as suas recomendações”(1), “atende os pacientes 

na frente do médico para passar os dados”(1), “segue as recomendações deixadas pelos 

médicos sobre os pacientes”(1). 

 Deve-se destacar que segundo a Resolução COFEN nº 280/2003 o Conselho Federal 

de Enfermagem proíbe os Profissionais de Enfermagem em auxiliar procedimentos cirúrgicos 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2003). 

Outros três alunos (1,1%) apontaram que o Enfermeiro realiza cirurgias  

 

• Enfermeiro como aquele que “cuida”, foi localizada 42 vezes (15,6% dos alunos).  

“Cuida dos pacientes” (24), “cuida dos doentes” (6), “cuida de feridos” (4), 

cuida”(2), “cuida de pessoas”(2), “cuida das doenças”(1), “cuida de quem fez cirurgia ”(1), 

“cuida de pacientes doentes” (1), “cuida de pessoas doentes” (1). 

 

• Enfermeiro como um profissional que realiza procedimentos de maior 

complexidade 26 (9,7% dos alunos).  

“Primeiros socorros ao paciente” (6), “ realiza diagnóstico médico” (4), “auxilia nas 

atividades mais emergenciais e graves“ (2), “examina os pacientes” (2), “ajudar nos partos” 
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(1), “ajudar os paciente mais graves” (1), “exame clínico, sem diagnóstico” (1), “exames 

mais elevados” (1), “tratamento de doenças” (1), “tratamento dos pacientes” (1) 

“acompanha s recuperação do paciente” (1), “avaliação de nível de auto-cuidado” (1), 

“cuida de doenças mais graves”(1), “exames(1), “fazer exames médicos” (1). “pronto-

atendimento” (1). 

 

• Trabalho complementar 25(9,3% dos alunos) 

“Auxilia” (3), “faz encaminhamentos”(3), “segue a prescrição medica(2), “auxilia no 

tratamentos”(2), “auxiliar de enfermagem” (2), “auxilia apenas”(1), “faz as coisas mais 

simples”(1), “ajuda fazer exames” (1), “auxilia no caso”(1), “ajuda”(1), “ajudante”(1), 

“ajuda nas consultas”(1), “ajuda a atender as pessoas”(1), “ajudam no exame médico”(1), 

“atendem os pacientes menos complexos”(1), “recepção” (1), “recebe o paciente”(1), 

“cuida de pequenas emergências”(1). 

 

• Enfermeiro como aquele que “ajuda ou auxilia o paciente/doente” 20 (7,4% dos 

alunos). 

“Auxilia os pacientes/doentes” (5), “ajuda os pacientes”(4), “ajuda as pessoas”(3), 

“ajuda as pessoas doentes” (2), “ajuda quem precisa”(2), “ajuda a todos” (1), “ajuda na 

recuperação dos pacientes mais rapidamente”(1), “ajuda o paciente em tudo”(1), “ajudar a 

fazer de tudo para tratar bem os pacientes”(1). 

 

•  Outras ações relacionadas ao cuidado humanizado 15 (5,6% dos alunos). 

“Conversa com o paciente” (3), “acalma o paciente”(2), “atenção ao paciente” (2), 

“acalmar a família do paciente” (1), “acolhe todos os pacientes”(1), “ajuda as pessoas 
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fisicamente e emocionalmente”(1) “apoio total”(1), “atencioso” (1), “compreende” (1), “dá 

atenção”(1), “precisa acalmar as pessoas” (1). 

 

• Atividades voltadas para educação do paciente 13 (4,8% dos alunos). 

“Orienta” (4), “aconselha as pessoas”(3), “dá informações” (2), “educa os pacientes sobre 

os medicamentos o paciente deve tomar”(1) “orienta sobre dúvidas que o paciente tem”(1), 

“orientação para a família e o paciente para voltar para casa” (1), “orientar os 

pacientes”(1). 

 

• Enfermeiro como aquele que “atende o paciente/doente/cliente ou as pessoas” 11 

(4,1% dos alunos). 

“Atende as pessoas” (6), “atende os pacientes” (3), “atende clientes”(1), “atendimento”(1). 

 

• Atividades voltadas para realização de pré-consulta 8 (3,0%dos alunos). 

 

• Enfermeiro como um profissional que realiza o primeiro atendimento 4 (1,5% 

dos alunos). 

“Primeiro atendimento”(3), “primeiros procedimentos na pessoa necessitada” (1). 

 

• Enfermeiro como um profissional que faz de tudo 3 (1,1% dos alunos). 

“Um pouco de tudo” (1), “quase tudo, só não se passa por médico” (2). 

 

• Enfermeiro como um profissional que participa do processo de cura 3 (1,1% dos 

alunos). 

“Cura os machucados das pessoas” (1), “Curam” (1), “salva vidas” (1). 
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• Enfermeiro como um profissional realizador de tarefas burocráticas e/ou 

administrativas 2  (0,7% dos alunos). 

“Organizar o local de trabalho” (1), “cuida da papelada” (1). 

 

• As demais tarefas mencionadas foram 4 (1,5% dos alunos). 

“Imobilização de pacientes” (2), “faz o papel do médico” (1),  “fica com mais estresse” (1). 

 

A maioria dos estudantes atribuíram tarefas de menor complexidade ou 

complementares ao trabalho do Enfermeiro no âmbito hospitalar. As tarefas de menor 

complexidade citadas usualmente são desempenhadas pelo auxiliar de enfermagem sob 

supervisão de um Enfermeiro. Esta resposta apresenta coerência com os 62,5% dos estudantes 

que referiram não saber a diferença entre o Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem 

e Enfermeiro. Deve-se ainda considerar a maior incidência deste profissional na equipe de 

Enfermagem e maior contato direto com o paciente. Segundo o Conselho Regional de 

Enfermagem do Estado de São Paulo (2008), no município de Ribeirão Preto em dezembro de 

2007 havia 5925 profissionais que compõem a equipe de Enfermagem, entre eles 24,3% eram 

Enfermeiros, 19,9% Técnicos de Enfermagem e 55,8% Auxiliares de Enfermagem e  no 

estado de São Paulo foram contabilizados em dezembro de 2007 -  300.082 profissionais de 

enfermagem, destes 17% eram Enfermeiros, 22,1% Técnicos de Enfermagem e 60,9% 

Auxiliares de Enfermagem. Esta maioria de profissionais de ensino médio nas equipes de 

Enfermagem contribui para a confusão que a sociedade possui acerca das competências 

específicas destes profissionais. A maior porcentagem de Enfermeiros no município de 

Ribeirão Preto, em relação ao total encontrado no Estado de São Paulo pode estar relacionada 

ao fato de que o município é um pólo de formação de recursos humanos em saúde, o que 
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aumenta a responsabilidade das universidades levarem esclarecimentos aos estudantes sobre 

estes profissionais com o objetivo de recrutar talentos para a Enfermagem. 

Aproximadamente um em cada quatro estudantes apresentou o estereótipo da 

Enfermagem como trabalho complementar ao médico. Entretanto deve-se destacar que 

aproximadamente um em cada três alunos mencionou tarefas positivas e coerentes com o 

trabalho do Enfermeiro no âmbito hospitalar (cuidado à pacientes de maior complexidade, 

cuidado humanizado, ações educativas e o cuidado em si). 

 

 

6.10.2.2 Tarefas realizadas na comunidade 

 

 

Segundo a PORTARIA Nº 648/GM do Ministério da Saúde Brasileiro (BRASIL, 2006), 

além das ações previstas no código de ética e Lei do exercício profissional, são ações que 

devem ser desempenhada pelos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de 

Enfermagem nas equipes de saúde da família: 

 
“1 - SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS: 
I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando 
necessário; III - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de 
saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; IV - garantir a integralidade da atenção  por meio 
da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e 
curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; V - realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 
de outros agravos e situações de importância local; VI - realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; VII - responsabilizar-se pela população 
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adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 
de atenção em outros serviços do sistema de saúde; VIII - participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; IX - promover a mobilização e a 
participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; X - 
identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; XI - garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na 
Atenção Básica; XII - participar das atividades de educação permanente; e 
XIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 
 2 - SÃO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS”... 
...“Do Enfermeiro do Programa Agentes Comunitários de Saúde: 
I - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS; II - supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e 
educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções;  
III - facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e 
ACS, contribuindo para a organização da demanda referenciada; IV - 
realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de 
Saúde e, quando necessário, no domicílio e na comunidade; V - solicitar 
exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos 
ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; VI - 
organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em 
situação de risco da área de atuação dos ACS; e VII - participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS. 
 Do Enfermeiro: 
I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; II - conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; 
III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS; IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; V - contribuir e 
participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de 
Enfermagem, ACD e THD; e VI - participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 Do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem: 
I - participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); II - realizar ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da 
equipe; e III - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF.” (grifo nosso). 
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 As tarefas mencionadas pelos alunos puderam ser categorizadas conforme os 

agrupamentos descritos a seguir: 

 

• Enfermeiro como aquele que realiza tarefas de menor complexidade como 

medicação, curativos e sinais vitais 70 (26,0% dos alunos). 

“Curativos” (25), “injeção” (8), “vacina”(7), “mede a pressão”(5), “mede altura”(4), 

“medicamentos” (4), “pesam” (4), “Cuidam dos ferimentos” (3), “temperatura” (1), “soro” 

(1), “medica” (1), “aplicam soro” (1), “aplicam medicamentos prescritos pelo médico” (1), 

“aplica medicamentos” (1), “auxilia em medicações” (1), “auxilia na nutrição” (1), “indica 

medicamentos” (1), “distribui medicamentos” (1). 

 

• Enfermeiro como educador em saúde e prevenção de doenças 48 (17,8% dos 

alunos). 

“Esclarece duvidas” (3), “palestras” (3), “aconselha” (2), “ensina sobre o certo e o 

errado” (2), “leva informação” (2), “orientam os pacientes” (2), “orientação” (2), 

“prevenção de doenças” (2), “passa informações importantes” (1), “palestras para as 

pessoas da comunidade” (1), “palestras de prevenção em saúde” (1), “orientar as pessoas e 

ajudar a utilizar certos medicamentos” (1), “orientar as comunidades sobre doenças e 

socorros” (1), “orientam para prevenções” (1), “orientação, “cuidados médicos e 

curativos” (1), “orienta nos cuidados a respeito da saúde” (1), “orienta e da conselhos, para 

pessoas que necessitam e ajuda a tirar duvidas” (1), “orienta as pessoas da comunidade” 

(1), “orienta as pessoas” (1), “orienta a família sobre o que fazer” (1), “orienta a 

comunidade sobre possíveis epidemias” (1), “orienta a comunidade sobre doenças e 

cuidados com a saúde” (1), “esclarece dúvidas” (1), “ensina” (1), “ensinar formas evitar 

doenças” (1), “ensina o paciente a usar remédios corretamente” (1), “educa sobre doenças” 
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(1), “educa sobre auto-cuidado” (1), “dicas de saúde” (1), “auxilia as pessoas na prevenção 

de doenças” (1), “atua na prevenção de doenças” (1), “aconselha a sociedade” (1), “levar 

informação sobre dengue, AIDS etc” (1), “planejamento familiar” (1), propagandas de 

doenças para a ajuda a comunidade” (1), “dão informação às pessoas doentes” (1), “alerta” 

(1), “explica o trabalho dele” (1). 

 

• Trabalho complementar 25 (9,3% dos alunos). 

“Ajuda” (9), “atende” (3), “auxilia” (3), “indica um médico” (2), “faz consultas mais 

simples” (1), “prestam socorro ferimentos leves” (1), “cuida de doenças menos graves - 

como gripe, diarréia” (1), “exames menos elevados” (1), “atende casos mais fáceis” (1), 

“faz receitas mais simples” (1), “coopera com alguns serviços” (1), “faz encaminhamentos 

para os locais de exames” (1). 

 

• Enfermeiro como aquele que “ajuda ou auxilia o indivíduo/paciente/doente”21 

(7,8% dos alunos). 

“Ajuda as pessoas” (7), “auxilia as pessoas” (2), “auxiliar aqueles que já tem como 

se cuidar” (1), “auxilia os pacientes” (1), “ajudar o paciente” (1), “ajuda as pessoas 

doentes” (1), “ajuda a população” (1), “ajuda as pessoas ter uma saúde boa” (1), “ajuda as 

pessoas que necessitam de um atendimento mais rápido antes de chegar ao hospital” (1), 

“auxilia no que pode” (1), “auxilia moralmente o paciente” (1), “auxilia as pessoas a ir ao 

hospital” (1), “auxilia a comunidade” (1), “ajudar a cuidar de doenças” (1). 
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• Outras ações que transmitem a idéia de cuidado humanizado 20 (7,4 % dos 

alunos). 

“Apóia” (2), “conversar” (2), “compreender” (2), “simpático” (2), “atencioso” (1), 

“apóia totalmente” (1), “apóia a sociedade” (1), “amigo” (1), “tranqüiliza os pacientes” 

(1), “conversar com o público” (1), “mais cuidadosos” (1), “mais atenciosos” (1), 

“trabalham mais calmo com carinho e mais companheiro” (1), “educado” (1), “ajuda as 

pessoas a entender de si mesmos” (1), “ajuda as pessoas carentes (solidariedade)” (1). 

 

• Enfermeiro como aquele que presta um serviço a pessoas necessitadas ou com 

condições sociais baixas 13 ( 4,8 % dos alunos). 

“Ajuda os necessitados” (3), “ajudar as pessoas que não tem como se locomover ate a 

instituição de saúde” (2), “ajuda a todos que necessitam” (1), “ajuda as pessoas que 

necessitam” (1), “ajuda as pessoas que não tem posto de saúde” (1), “ajuda quem precisa” 

(1), “ajuda as pessoas carentes” (1), “atende as pessoas carentes” (1), “serviço para a 

comunidade que não pode ter um serviço digno” (1), “atendimento as comunidades 

carentes” (1). 

 

• Enfermeiro como auxiliar ou substituto do médico 13 (4,8% dos alunos). 

“Ajuda os médicos” (4), “auxilia os médicos” (5), “conversa sobre o seu problema ate 

que o medico chegue” (1), “substitui o médico” (1), “atende como médico o consultório e 

dele” (1), “retornos médicos” (1). 
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• Enfermeiro como um profissional que realiza procedimentos de maior 

complexidade 11 (4,1% dos alunos). 

“Exames” (3), “atendimento de primeiros socorros” (2), “atende emergências” (2), 

“avaliação do problemas” (1), encontra doenças “ (1), “examina” (1), “verifica 

sintomas”(1).  

 

• Enfermeiro como aquele que “cuida” 10 (3,7% dos alunos). 

“Cuida das pessoas” (4), “cuida dos pacientes” (3), “cuidar de pacientes (idosos, 

com problemas mentais)” (1), “cuidar de crianças doentes” (1), “cuidados para os que 

precisam” (1). 

 

• Enfermeiro como aquele que “atende o paciente/doente/cliente ou as pessoas” 9 

(3,3% dos alunos). 

“Atende as pessoas” (5), “atende os pacientes” (2), “atende os pacientes com mais 

calma” (1), “atende clientes” (1). 

 

• Enfermeiro realizador de ações sociais 9 (3,3% dos alunos). 

“Serviços sociais” (2), “trabalhos voluntários” (2), “ações sociais” (1), “prestar 

assistência social, ver o que as pessoas precisam quanto as necessidades medicas” (1), 

“eventos sociais” (1), “dar serviço a quem não tem” (1), “tenta melhorar a saúde de seu 

bairro” (1). 

 

• O Enfermeiro como um visitador domiciliar 7 (2,6% dos alunos). 

“Visita casas com pessoas doentes” (1), “visita doentes” (1), “visita comunidades 

carentes, e pessoas que não tem um bom estado de saúde e estão debilitadas, sem 
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possibilidade de ir a um hospital” (1), “visita comunidades carentes” (1), “visita de casa em 

casa ajudando e conciliando os moradores da comunidade” (1), “saem dos postos de saúde 

para as ruas das cidades, para saber como esta sua família” (1), “medindo pressão em casa 

de pessoas que não podem sair de casa” (1). 

 

• O Enfermeiro como realizador de atividades equivalentes aquelas realizadas no 

hospital 6 (2,2% dos alunos). 

“Mesma coisa do hospital” (4), “o mesmo do hospital, pré-atendimento” (1), “o 

mesmo do hospital, orienta e dá atenção aos pacientes” (1). 

 

• A idéia do Enfermeiro como um profissional que faz de tudo 4 (1,5% dos alunos). 

“Tudo” (2), “faz tudo para ajudar os pacientes” (1), “faz o que pode” (1). 

 

• Alguém que salva vidas 1 (0,4% dos alunos). 

 

• Ações de conotação caritativa 1 (0,4% dos alunos). 

“Caridade” (1). 

 

• As demais tarefas mencionadas foram 4 (1,5% dos alunos). 

“Prestam serviços que não sei explicar” (1), “imobiliza” (1), “escalas” (1), “dar ponto” (1). 

 

O índice de estudantes que citaram tarefas voltadas para a realidade do profissional de 

saúde pública; atendimentos, cuidado, cuidado humanizado, visita domiciliar, ações 

educativas e de prevenção, ações sociais entre outros obtiveram incidência maior que no 
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âmbito hospitalar, entretanto as atividades de menor complexidade ou complementares 

apresentam incidência semelhante. 

No entanto, deve-se considerar que o nível básico de saúde compreende grande 

quantidade de ações de menor complexidade, pois está mais voltado para a prevenção que 

para a ação curativa, porém as atividades de menor complexidade mencionadas pelos alunos 

como medicamentos, vacinas, estão mais associadas ao Auxiliar de Enfermagem que 

propriamente o Enfermeiro. 

Pode-se destacar uma percepção de maior autonomia do profissional de Enfermagem 

no âmbito da saúde pública (ações educativas, visitas domiciliares, entre outros). Além disso, 

o índice de estudantes que relataram atividades auxiliares ao médico variou de 26% (hospital) 

para 4,8% (saúde pública). 

Parece existir uma idéia do serviço público como algo voltado para a caridade, para 

pessoas carentes, ou sem recursos. O mito do setor público como algo voltado somente para a 

população dentro de níveis alto de pobreza contribui para o estereótipo de não qualidade do 

atendimento. Várias ações descritas pelos estudantes realmente fazem parte da rotina diária do 

Enfermeiro de saúde pública; como atividades de prevenção em saúde, acompanhamento de 

casos de hipertensão, diabetes e visitas domiciliares, entre outros.  

Aparentemente a visão dos estudantes em relação ao trabalho da Enfermagem em 

saúde pública é mais voltada para a realidade que a visão dos estudantes relacionada ao 

trabalho hospitalar. Fato também que pode ser explicado pelo aumento dos núcleos de saúde 

da família no município e a ida do profissional ao domicílio destes estudantes.  

Levanta-se a hipótese de que estes programas de saúde estão aproximando os 

estudantes da realidade do profissional e proporcionando a melhoria da imagem social do 

Enfermeiro de saúde pública, corroborando com a teoria de que o contato com o objeto social 

promove a construção de crenças e atitudes mais voltadas para a realidade do objeto social 
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(BRIGHAM, 1991). Desta forma, levanta-se ainda a hipótese de que o contato com o 

profissional de Enfermagem terá impacto na melhoria da imagem social do Enfermeiro, 

acrescentando importância à implementação de ações educativas e de saúde nas escolas. 

 

 

6.10.3 Percepção dos estudantes sobre o baixo recrutamento de estudantes do gênero 

masculino na Enfermagem. 

 

 

Tabela 54 – Distribuição do índice de estereótipos negativos, segundo gênero, Ribeirão Preto, 

2007. 

  Homens Mulheres Em branco Total 
 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Presença de estereótipo 
negativo 57 58,8 99 59,3 3 60,0 159 59,1 

Ausência de estereótipos 5 5,2 9 5,4 0 0,0 14 5,2 
Não sabe 16 16,5 22 13,2 1 20,0 39 14,4 
Em branco 2 2,1 5 3,0 0 0,0 7 2,6 
Percepção de preconceito 
social 16 16,5 26 15,6 1 20,0 43 16,0 

Estereótipo negativo e 
percepção de preconceito 
social 

1 1,0 3 1,8 0 0,0 4 1,5 

Ilegível 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,4 
Estereótipo positivo e 
negativo 0 0,0 2 1,2 0 0,0 2 0,7 

Total 97 100 167 100 5 100,0 269 100 
 
 

Nesta amostra, considerando-se os estudantes que apresentaram uma opinião (exceto 

não sabe e em branco) não houve diferença estatisticamente significativa entre homens e 

mulheres para a percepção dos estudantes em relação ao recrutamento de estudantes do 

gênero masculino para a profissão de Enfermagem. 

Ao responder a questão “ Em 2006 havia no Brasil 126158 Enfermeiros, sendo que 

destes apenas 8% eram do sexo masculino. Em sua opinião, porque existem tão poucos 
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homens na profissão de Enfermagem?”, do total geral, 159 alunos (59,1%) apresentaram 

estereótipos negativos em relação à profissão de Enfermagem ao responder a questão, 16,0% 

não manifestaram estereótipos negativos em relação à Enfermagem, mas observam que a 

sociedade possui estes estereótipos e não concorda com os mesmos, 1,5 % apresenta 

estereótipos negativos e reconhece a existência no meio social e 0,7% dos alunos 

apresentaram estereótipos positivos e negativos ao mesmo tempo. 

A fim de esmiuçar melhor as respostas são apresentadas a seguir as categorias 

elaboradas a partir das respostas dos alunos divididas por gênero. Para alguns casos, quando a 

resposta engloba duas idéias diversas, foi considerada a que mais se destacava. Mesmo não 

ocorrendo diferença significativa entre os gêneros, as respostas foram dispostas segundo 

gênero a fim de detalhar as semelhanças. 

 

 

6.10.3.1 Alunos que apresentaram estereótipos negativos 

 

 

• GRUPO MASCULINO (57 ALUNOS) 

 

 

O cálculo da porcentagem foi baseado no número total de homens que responderam a 

questão com apresentação de estereótipos (57 estudantes) 

Para o grupo masculino, as justificativas para a baixa incidência de homens na 

profissão de Enfermagem puderam ser agrupadas em: 
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• Consideração da não escolha pelo fato dos homens possuírem menos 

características essências apontadas pelo grupo como encontradas prioritariamente nas 

mulheres – Para esta categoria foram agrupadas as características que os estudantes da 

amostra classificaram como femininas por mais de 50% da amostra (paciência, 

delicadeza, compreensão, sensibilidade) 24 (42,1% dos alunos). 

 “Porque as mulheres são mais pacientes, delicadas, compreensivas, sensíveis, calmas, 

atenciosas, gostam mais de cuidar que os homens e essas qualidades são necessárias para 

exercer a enfermagem” (20), “talvez porque as mulheres são mais pacientes, delicadas, 

compreensivas, sensíveis, calmas, atenciosas, gostam mais de cuidar que os homens e essas 

qualidades são necessárias para exercer a enfermagem” (2), “porque é uma profissão mais 

feminina, precisa mais delicadeza para cuidar de pessoas doentes” (1), “profissão mais 

feminina porque exige delicadeza” (1). 

 

• Profissão menos atrativa ou de menor valor para os homens 14 (24,6% dos 

alunos).  

 "Porque esta profissão não é muito atraente para os homens” (3), “porque os 

homens, ou a maioria dos homens não gostam ou não se interessam por esta profissão” (2), 

“porque homens preferem outras áreas ou profissões” (2), “as mulheres preferem empregos 

que interagem mais com as pessoas, já os homens preferem empregos "privados"que eles 

possam pensar e refletir” (1), “homens tem mais prestígio em outras profissões e as mulheres 

são mais fortes para ver cenas fortes” (1), “homens preferem profissões mais difíceis ex: 

direito, gastronomia, etc” (1), “porque eles escolhem as profissões que melhor saem no 

mercado de trabalho e ganham mais dinheiro” (1), “porque os homens gostam mais de 

profissões como engenheiro, computação ou jogador de futebol etc” (1), “porque os homens 

não se identificam com a profissão” (1), “porque os homens vêem esta profissão como uma 
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profissão que precisa de paciência e dedicação e paciência não é uma das virtudes dos 

homens” (1). 

 

• Profissão feminina ou mais adequada para a mulher13 (22,8% dos alunos).  

 "Porque é profissão para mulher ou mais adequada para a mulher” (7), “mulher leva 

mais jeito pra isso” (2), “porque as mulheres são melhores enfermeiras, já nascem com o 

jeito” (1), “mulheres tem mais espírito de solidariedade que os homens” (1), “porque as 

mulheres tem mais atenção e são mais fortes para esta profissão” (1), “porque eles não são 

tão cuidadosos, eles fora feitos para trabalho pesado” (1). 

 

• Profissão mais atraente para mulheres 3 (5,3% dos alunos). 

“Porque as mulheres gostam mais ou se interessam mais pela enfermagem” (3). 

 

• Preferência pela medicina 3 (5,3% dos alunos). 

“Porque os homens preferem ser médicos” (3). 

 

 

• GRUPO FEMININO (99ALUNOS) 

 

 

Para o grupo feminino, as justificativas para a baixa incidência de homens na profissão 

de Enfermagem puderam ser agrupadas em: 

 

• Consideração da não escolha pelo fato dos homens possuírem menos características 

essências apontadas pelo grupo como encontradas prioritariamente nas mulheres – 
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Para esta categoria foram agrupadas as características que os estudantes da amostra 

classificaram como femininas por mais de 50% da amostra (paciência, delicadeza, 

compreensão, sensibilidade) 60 (60,6% dos alunos). 

“Porque as mulheres são mais pacientes, delicadas, compreensivas, sensíveis, calmas, 

atenciosas, gostam mais de cuidar que os homens e essas qualidades são necessárias para 

exercer a enfermagem” (45), “mulheres são mais pacientes e tem o dom de cuidar (por causa 

de ser mãe)” (3), “talvez porque as mulheres são mais pacientes, delicadas, compreensivas, 

sensíveis, calmas, atenciosas, gostam mais de cuidar que os homens e essas qualidades são 

necessárias para exercer a enfermagem” (1), “por machismo e porque as mulheres são mais 

delicadas para este serviço” (1), “mulheres tem mais sensibilidade para lidar com pessoas 

que precisam destes serviços. mas acho que os homens também podem se dar bem nesta 

profissão” (1), “mulheres são mais delicadas e tem mais estômago para lidar com cenas 

fortes” (1), “mulheres são mais sensíveis e possuem melhor habilidade de comunicar-se que 

os homens” (1), “homens escolham profissões com mais aptidão física. e o enfermeiro 

precisa ser mais delicado, paciente” (1), “mulheres são mais delicadas e geralmente homens 

escolhem outras profissões” (1), “mulheres são  pacientes, compreensivas e geralmente 

homens escolhem profissões mais fortes” (1), “homens não são delicados e são mais frios” 

(1), “porque, os homens procuram  profissões menos sensíveis e de menos responsabilidade” 

(1), “homens preferem profissões onde possam exercer liderança, mulheres são mais 

delicadas e se encaixam melhor nesta profissão” (1), “porque as mulheres tem mais sucesso 

nesta profissão e mais paciência” (1). 
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• Profissão menos atrativa ou de menor valor para os homens 17 (17,2% dos 

alunos).  

“Porque os homens gostam mais de profissões como engenheiro, computação ou jogador 

de futebol” (2), “porque homens preferem outras áreas ou profissões” (2), “homens gostam 

as profissões sem tanto contato, profissões mais grosseiras” (1), “homens prefere cursar 

profissões onde o número de homens é maior” (1), “homens preferem jogar futebol e 

profissões que não exige responsabilidade” (1), “homens preferem trabalhos  mais rudes e 

com possibilidade de ascensão na carreira” (1), “homens preferem trabalhos com 

possibilidade de ascensão na carreira” (1), “mulheres são mais acolhedoras e tem 

capacidade de resolver casos mais rápidos, homens querem examinar melhor e nem sempre é 

possível” (1), “porque os homens gosta mais de uma profissão tranqüila” (1), “porque os 

homens preferem exercer chefia” (1), “porque os homens, ou a maioria dos homens não 

gostam ou não se interessam por esta profissão” (1), “porque homens gostam mais de 

tecnologia” (1), “porque homens preferem serviços mais rudes, enfermeiro só lida com 

paciente” (1), “porque o homem não tem muito prazer com essa profissão” (1), “não sei, 

será que e porque a carga horária e alta e o salário e baixo” (1). 

 

• Profissão feminina ou mais adequada para a mulher 15 (15,2% dos alunos). 

“Porque as mulheres gostam mais ou se interessam mais pela enfermagem” (6), “mulher 

leva mais jeito pra isso” (4), “porque é profissão para mulher ou mais adequada para a 

mulher” (2), “porque é uma profissão mais feminina, homens preferem trabalhos mais 

pesados” (1), “porque as mulheres se preocupam mais na saúde do que os homens” (1), 

“porque as mulheres têm mais atenção e são mais fortes para esta profissão” (1). 
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• Profissão mais atraente para mulheres 3 (3,0% dos alunos). 

“Porque geralmente são mulheres que exercem essa profissão” (1), “porque o número de 

mulheres é bem maior que o de homens” (1), “porque marcou mais para as mulheres” (1). 

 

• Preferência pela medicina 3 (3,0% dos alunos). 

“Porque os homens preferem ser médicos” (1), “os homens preferem medicina e as 

mulheres são mais inseguras para ser medicas, preferem ser ajudantes (enfermeiras)” (1), 

“talvez por machismo, eles preferem ser chamados de médicos do que enfermeiros” (1). 

 

• Outros 1 (1,0% dos alunos) 

“Por que a maioria dos homens não tem interesse de ser alguém na vida eles não tem 

capacidade de se expressar” (1). 

 

Considerando-se que a maioria dos estudantes justificam que o baixo recrutamento do 

estudante de gênero masculino na profissão de Enfermagem está correlacionada a uma visão 

da profissão interligada a características presentes em maior incidência nas mulheres pode-se 

pensar em uma coerência com os 48% dos estudantes da amostra que relatam que a profissão 

de Enfermagem é melhor desempenhada pelo gênero feminino. 

Entretanto, a maioria destas características podem ser consideradas parte integrante do 

cuidado humanizado, que foi considerado valorizado por grande parte dos estudantes, 

entretanto, se percebe, que para esta amostra, houve uma conotação do cuidado humanizado 

como melhor desempenhado pelo gênero feminino, podendo ser, portanto, menos atrativo 

para os estudantes do gênero masculino. 
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6.10.3.2 Alunos que não manifestaram estereótipos negativos em relação à Enfermagem, 

mas observam que a sociedade possui estes estereótipos 

 

 

• GRUPO MASCULINO (16 ALUNOS) 

 

 

“Porque os homens pensam que é uma profissão feminina ou por machismo/preconceito” 

(9), “porque a sociedade impõe idéias que fazem as pessoas pensar que a profissão de 

enfermagem é feminina” (2), “a mídia nos passa a imagem de enfermeiras do sexo feminino” 

(1), “a sociedade masculina, não da apoio às conquistas femininas” (1), “pelo preconceito 

social” (1), “por preconceito da sociedade e dos próprios homens” (1), “porque aparenta 

mais pro lado feminino, já que o homem e discriminado” (1). 

 

 

• GRUPO FEMININO (26ALUNOS) 

 

 

“Porque os homens pensam que é uma profissão feminina ou por machismo/preconceito” 

(17), “porque os homens pensam que é uma profissão feminina ou por machismo/preconceito 

e acham que o salário é baixo” (3), “porque a sociedade impõe idéias que fazem as pessoas 

pensar que a profissão de enfermagem é feminina” (2), “preconceito da sociedade” (2), “por 

preconceito da sociedade e receio dos próprios homens, por medo do que a sociedade vai 

pensar” (1), “porque os homens pensam que é uma profissão feminina ou por 

machismo/preconceito de que enfermeiro homem pode ser gay” (1). 
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 Entre os 42 alunos (37,2% do total de estudantes) que referem perceber estereótipos na 

sociedade que prejudicam a profissão do Enfermeiro, tiveram maior índice de respostas na 

categoria “Porque os homens pensam que é uma profissão feminina ou por 

machismo/preconceito”, alguns estudantes também manifestam a observação da influência 

cultural na construção de “normas sociais”  e  manutenção de estereótipos. 

 Considerando-se que a intenção da referida questão era a identificação de estereótipo 

Enfermeiro afeminado, apenas um estudante relatou conhecimento sobre o mesmo “porque os 

homens pensam que é uma profissão feminina ou por machismo/preconceito e que enfermeiro 

homem pode ser gay” (1). 

 Entretanto, considerando que a maior parte dos estudantes referiram que a motivação 

para não escolher a profissão de Enfermagem pelo gênero masculino está atrelada à 

estereótipos de gênero, levanta-se a hipótese de um menor recrutamento masculino entre estes 

alunos devido ao receio ou desinteresse em trabalhar em uma área, que segundo a maioria 

destes alunos, possui uma conotação feminina. Esta preocupação apresenta-se coerente com o 

resultado das questões anteriores que apontam o mesmo problema. Pode-se ainda sugerir a 

possibilidade de um receio sobre a resposta que a sociedade irá manifestar acerca de um 

homem que opta pela Enfermagem. Esta faceta do problema aponta para a necessidade de 

estudos comparativos com outros países, onde a cultura mostra-se diversa. A questão mostra-

se coerente com a questão anterior, apontando para a presença de estereótipos de gênero nesta 

amostra para a profissão Enfermagem. 
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6.10.4 Percepção dos estudantes sobre imagem da Enfermagem na mídia 

 

 

• GRUPO MASCULINO (97 alunos) 

 

 

Para o grupo masculino as descrições da imagem do Enfermeiro na mídia puderam ser 

agrupadas em: 

 

• Imagem de status, atraente, competência 18 (18,6% dos alunos). 

“Competente” (2), “a imagem de enfermeiros muito competentes” (1), “como um herói” 

(1), “boa porque sempre uma novela tem enfermeiro, sinal que o trabalho e prestigiado” (1), 

“boa, pois ele esta sempre cuidando de alguém, passa a imagem de que ele é um salvador” 

(1), “respeitados, ricos, importantes, inteligentes” (1), “salários altos” (1), “salários altos, 

bons apartamentos” (1), “são "galas" da parada cheios de estilo” (1), “uma pessoa 

atenciosa e responsável, com muita competência” (1), “eles são atenciosos e tem cuidado e 

habilidade no que faz” (1), “estiloso!” (1), “dedicadas ao bem estar da pessoa” (1), 

“carinhosos, inteligentes e parecem gostar muito da profissão” (1), legais, carinhosos” (1), 

“legal” (1), “bem elegante, bem informativo, etc (não sei muito)” (1). 

 

• Imagem boa 12 (12,4% dos alunos). 

“Uma imagem boa na maioria das vezes” (10), “uma imagem boa, de pessoas atenciosas 

e felizes” (1), “muita boa, melhor do que na realidade, em alguns casos trata-se como a 

realidade” (1). 
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• Associada a características que foram consideradas femininas por mais de 50% 

da amostra (delicadeza, compreensão, sensibilidade e paciência) 6 (6,2%dos alunos). 

“Imagem de uma pessoa carinhosa, compreensiva, atenciosa, sensível, delicada, 

calma, que cuida com carinho” (4), “pessoa inteligente, cuidadosa e muito carinhosa, 

paciente(1)”, “paciente, caridosa, competente e responsável” (1). 

 

• Alternada entre boa e ruim, dependendo da propaganda/novela 5 (5,2% dos 

alunos). 

 “Imagem clara dependendo da propaganda ou novela” (1), “as vezes e boa, as vezes 

e ruim” (1), “uma imagem de ser uma pessoa que sabe cuidar e de compreensão ou também 

a imagem vista e de incompetência ou falta de vontade de tratar um paciente” (1), “não é 

boa e nem ruim eles passam a imagem real” (1), “nas novelas os enfermeiros passam poucas 

vezes, nas propagandas passam mais vezes” (1), “as vezes boa, as vezes ruim” (1). 

 

• Ajudante do médico ou inferior à este 5 (5,2% dos alunos). 

“Ajudante do médico”(2), “inferior ao médico, quebra galho” (1), “ótimo 

profissional, pois eles quem ajudam os médicos” (1), “profissionais que só servem para 

ajudar no hospital ou no estabelecimento e que não podem fazer nada” (1). 

 

• Valorizado pela sociedade 5 (5,2% dos alunos). 

 

• Outras ações relacionadas ao cuidado humanizado 4 (4,1% dos alunos). 

“Rápido e cuidadoso” (1), “bom, carinhoso e cuidadoso com seus pacientes” (1), 

“companheiro” (1), “atencioso, habilidoso” (1). 
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• Pouca valorização social 3 (3,1% dos alunos). 

“Pouco valorizada” (1), “não são tão valorizados pela mídia, e nem pela sociedade” (1), 

“ótimas, mas eu acho que na vida real tem que ter mais respeito a profissão de 

enfermeiro”(1).  

 

• Profissional incansável 3 (3,1% dos alunos). 

“Estão sempre trabalhando e resolvendo problemas, trabalham ate mais que os 

médicos”(1), “são pessoas legais, atenciosos, estão sempre alerta e na vida do dia a dia 

estão sempre felizes” (1), “uma imagem de um profissional prestativo e pronto para o 

trabalho duro de um hospital” (1). 

 

• Pouco visível na mídia 2 (2,1% dos alunos). 

“Enfermeiro aparece pouco nas novelas” (2). 

 

• Normal 2 (2,1% dos alunos). 

“Normal, como na vida real” (2). 

 

• Educador 2 (2,1% dos alunos). 

“Uma boa imagem, sempre ajudando e dando conselho a seus pacientes para melhor 

atende-los” (1), “ele é bem educado e muito atencioso, o que de fato é verdade, eles explicam 

as coisas muito bem” (1). 

 

• Imagem feminina 1 (1,0% dos alunos). 

“A maioria dos enfermeiros é mulher” (1). 
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• Não muito boas 1 (1,0% dos alunos). 

 

• Ajuda o paciente 1 (1,0% dos alunos). 

“Sua imagem e de um homem bom, que vai nos ajudar a superar nosso medos, nossos 

problemas, etc. enfim ele existe para nos ajudar” (1). 

 

• Cuidador 1 (1,0% dos alunos). 

“Mostrar que o enfermeiro também sabe cuida das pessoas” (1). 

 

• Outros 5 (5,2% dos alunos). 

“A mídia não discrimina a profissão” (1), “é a imagem mais simples que tem, e apenas 

um homem todo de branco” (1), “é uma imagem irreal, como se todos profissionais 

estivessem realizados e felizes com seu trabalho e não quisessem nada a mais em suas vidas” 

(1), “ansioso, calmo” (1), “pessoa muito inteligente e fria” (1). 

 

• Respostas eliminadas 18 (18,6%alunos). 

“Incompatível” (2), “fora do contexto da pergunta” (6), “não sei” (9), 

“incompreensível” (1). 

 

Se considerarmos que a visão da Enfermagem como contendo características relativas 

ao cuidado humanizado seja positiva, pode-se dizer que a maioria dos estudantes do gênero 

masculino relataram perceber imagens positivas do enfermeiro na mídia em porcentagem 

acima das imagens negativas. Aproximadamente 20% dos estudantes do gênero masculino 

manifestaram perceber estereótipos de desvalorização social, pouca visibilidade, menor valor 

que a Medicina, entre outros. 
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Este resultado pode demonstrar melhor atualização da imagem do Enfermeiro. 

Entretanto, parte das características que compõem o cuidado humanizado foram classificados 

pelos estudantes como características femininas por mais de 50% da amostra, podendo 

portanto ter uma valor menor que características como inteligência, competência, valorizada, 

autônomo. 

Mesmo com a importância da alta incidência destas características para a visibilidade 

do cuidado humanizado, verifica-se nesta amostra a necessidade de trabalhar em ações 

educativas com as variáveis autonomia, competência e valorização social, os resultados 

mostram coerência com questões anteriores e uma possível influência da mídia na imagem 

que os estudantes do gênero masculino possuem sobre a profissão. 

 

 

• GRUPO FEMININO (167 ALUNOS) 

 

 

Para o grupo feminino as descrições da imagem do Enfermeiro na mídia puderam ser 

agrupadas em: 

 

• Palavras que denotam alta valorização para o profissional: competência; 

inteligência, capacidade, dedicação, responsabilidade 22 (13,2% dos alunos) 

“Competente” (2), “acho que são competentes, cuidadosos” (1), “bons, tem 

competência, honestidade, e responsabilidade” (1), “bonitos, inteligentes, carinhosos, 

interessantes, atencioso e eles receitam medicamentos” (1), “competentes e trabalhadores” 

(1), “eles passam uma imagem boa de competência, são muito cuidadosos educados e 

pacientes” (1), “e uma profissão que exige muita capacidade, essa é a imagem que passa 
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pelas pessoas, de muita capacitação” (1), “eles passam uma imagem de ser bastante 

dedicados a carreira” (1), “aparecem bastante, parece ter muita responsabilidade” (1), “as 

imagens parecem bem preocupados com a nossa saúde” (1), “sempre uma pessoa simpática, 

estudioso passa a confiança nas pessoas” (1), “sérios e responsáveis do qual nunca erram” 

(1), “sempre pronto para ajudar e com muita eficiência” (1), “são pessoas que aparecem 

com a liberdade de cuidar dos pacientes” (1), “pessoa inteligente, cuidadosa e muito 

carinhosa” (1), “na minha opinião são sempre de pessoas boas, inteligentes e capacitadas” 

(1), “na minha opinião ele são muito competente” (1), “sempre bem disposto” (1), “sempre o 

melhor” (1), “enfermeiro super gente boa, e eles e bem responsável pela pessoa que esta com 

ele” (1), “sempre uma pessoa simpática, atenciosa, carinhosa, boas, eles são super 

dedicados” (1). 

 

• Associada a características que foram consideradas femininas por mais de 50% 

da amostra(delicadeza,compreensão, sensibilidade e paciência) 18 (10,8% dos alunos). 

“Imagem de uma pessoa carinhosa, compreensiva, atenciosa, sensível, delicada, 

calma, que cuida com carinho” (15), “eles são bastante pacientes e só querem fazer seu 

trabalho” (1), “eles são bem melhores, e mais pacientes” (1), “carinhosos, pacientes, 

comunicativos” (1). 

 

• Ajudante do médico ou inferior à este 14 (8,4% dos alunos). 

“A imagem que passam e de ser alguém que faz porque gosta, alguém que sempre e 

menos valorizado que o medico” (1), “a imagem de um médico mais ágil” (1), “auxiliar de 

médicos, substitui o médico quando este não esta presente” (1), “enfermeiras bonitas e 

submissa aos médicos” (1), “inferior ao médico” (1), “inferior ao médico, mas com a mesma 

capacidade” (1), “inferior ao médico, obedece as ordens deste” (1), “inferior ao médico, 
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quebra galho” (1), “uma pessoa simpática, atenciosa e que ajuda o medico nas suas 

necessidades” (1), “pessoas que ajudam os pacientes, aplicação injeções, tiram sangue e 

ajudam os médicos” (1), “substituto do médico” (1), “pessoas atenciosa, que ajuda os 

médicos” (1), “pessoas que estão lá, para ajudar o médico, e um apoio moral para o 

paciente” (1), “na minha opinião o enfermeiro e visto como um bom ajudante” (1). 

 

• Imagem boa na TV, ruim na realidade 13 (7,8% dos alunos). 

“Na televisão eles são bonzinhos cuidam das pessoas doentes na vida real a maioria 

não e assim” (1), “na televisão parece que eles são bons, atenciosos e carinhosos, mas na 

vida real ele não tratam nos nada bem, com desprezo, tem exceções” (1), “uma pessoa que 

esta sempre ajudando mais na verdade não e isso!” (1), “são muitos melhores do que na 

realidade...” (1), “parece que e muito difícil essa profissão, mas na verdade não e!” (1), 

“nas novelas, propagandas de televisão e revistas são ótimas, mas no dia-a-dia do 

trabalhador pode não ser tão bom quanto parece” (1), “novelas, propagandas e revistas são 

ótimas, mas na vida real, no dia-a-dia do trabalhador isso e tudo ilusão” (1), “bons, mas na 

realidade eles e muito ruim” (1), “nas novelas elas mostra que são pacientes, compreensiva 

etc., mas na vida real, muitas delas nem quer saber não faz por amor a profissão” (1), “são 

muito boas mais nem sempre é daquele modo que ele agem fora desses programas” (1), “na 

minha opinião eles na televisão parecem ser bons mais tem uns que são muito mal educados, 

não lhe da atenção, e são muito grossos” (1), “a imagem que a tv passa sobre enfermeiro na 

novela, sempre estão cuidando de machucadinhos andam limpos sem sangue e na verdade 

estão sempre sujos” (1), “e bem comercial e superficial, estão sempre bonitinhos, nunca 

estão com sangue nas roupas” (1). 
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• Pouco visível na mídia 7 (4,2% dos alunos). 

“Enfermeiro aparece pouco nas novelas” (4), “aparecem poucos enfermeiros nas 

novelas” (2), “na minha opinião não e bem aproveitada os médicos aparecem sempre mais” 

(1). 

 

• Valorizado pela sociedade 7 (4,2% dos alunos). 

“Valorizada” (2), “são muito boas, valorizada” (2), “valorizado pela sociedade” (1), 

“na minha opinião passa uma imagem de gostar da profissão e mostra que esta profissão é 

importante” (1), “muito bem vista porque e uma profissão o muito boa e muito 

precisada”(1). 

 

• Imagem boa 7 (4,2% dos alunos). 

“Uma imagem boa na maioria das vezes” (4), “na televisão eu acho uma boa 

imagem, mais também não posso reclamar sempre fui bem atendida quando precisei” (1), 

“na maioria são agradáveis” (1), “e boa, mais não tem estímulos que eles merecem ter por 

isso deveria ser mais falado” (1). 

 

• Alternada entre boa e ruim, dependendo da propaganda/novela ou dupla 7 (4,2% 

dos alunos). 

“Eles são carinhosos, paciente e atenciosos, com as pessoas, mais também outros que 

não dão a mínima ao paciente” (1), “não lembro de ter visto na televisão, mas acho que tem 

seu lado bom e ruim, mas e mais para a boa impressão” (1), “as vezes os outros falam mau e 

bem” (1), “boa e as vezes falsas propagandas” (1), “o enfermeiro e atencioso, outros 

agressivos rudes, sem educações, e bem a realidade. mostra-se que muitos são bem 

prestativos no que estão fazendo” (1), “pessoas que tem sentimentos, mas nem em todos os 
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momentos” (1), “passa a imagem de ser cuidadoso com os pacientes, mas que tem certo grau 

de ser subordinado ao dinheiro” (1). 

 

• Participação no processo de cura 5 (3,0% dos alunos). 

“O carinha que cura ferimento e da remédios ao doente” (1), “uma pessoa na qual só 

usa roupa branca e ajuda a curar as pessoas” (1), “em primeiro a maioria é velha e sabe 

como curar e parecem muito preocupados” (1), “trabalho que salva bastante pessoas” (1), 

“que ajuda a curar doenças” (1). 

 

• Outras ações relacionadas ao cuidado humanizado 5 (3,0% dos alunos). 

 “Cuidadosa” (2), “eles se vestem de branco, são educados, carinhosos e habilidosos 

com o paciente” (1), “muito atencioso” (1), “atenciosos, educados, tratam bem os 

pacientes”(1). 

 

• Ajuda o paciente/pessoas 4 (2,4% dos alunos). 

“O enfermeiro e sempre uma pessoa boa, que ajuda as pessoas doentes a ficarem 

boas, são praticamente uns heróis” (1), “o que da apoio as famílias” (1), “pessoa certinha 

pronta para ajudar quem precisa” (1), “pessoa que vai esta lá quando você precisar” (1). 

 

• Cuidador 4 (2,4% dos alunos). 

“A imagem e que cuida dos pacientes” (1), “a imagem e que eles demonstram o seu 

trabalho em ajudar as pessoas quando estão doentes” (1), “cuida dos pacientes” (1), “passa 

cuidando dos pacientes se medicando recrutando remédio para as pessoas que vai para 

consultar” (1). 
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• Um personagem bonito, de boa aparência 4 (2,4% dos alunos). 

“Boa, com boa aparência e bom humor, carinhoso e compreensivo” (1), “eles 

receitam medicamentos, são carinhosos atenciosos, bonitos a maioria das vezes” (1), “eles 

são muito bem aparentados, cuidam dos pacientes e são legais e calmos” (1), “um homem 

lindo, eu acho também que a imagem na televisão do enfermeiro mostra ele como se fosse um 

medico” (1). 

 

• Imagem ruim 4 (2,4% dos alunos). 

“Os enfermeiros são mostrados como pessoas de mau humor e sem paciência com os 

pacientes” (1), “como ajudantes, ou ate um faxineiro limpam sangue, vômitos, etc...” (1), 

“imagem de um escravo dos outros que tem que fazer quase tudo e as vezes e a imagem de 

uma pessoa solitária” (1), “ tem sempre que ter paciência, organização e sempre ficam com 

a pior parte de organizar as pessoa” (1). 

 

• Pouca valorização social 3 (1,8% dos alunos). 

“Uma pessoa cuidadosa e de certa forma muito importante, mas não são tão 

valorizados, vistos como auxiliares (dispensáveis)” (1), “televisão veta muito a imagem do 

enfermeiro. passando a idéia que eles não são tão importantes. e ao contrário eles sempre 

tem a missão de ajudar” (1), “não é valorizado” (1).  

 

• Imagem não verdadeira 3 (1,8% dos alunos). 

“Na minha opinião a imagem que passa na televisão não e verdadeira” (1), “nem 

sempre e mostrado o lado verdadeiro do enfermeiro” (1), “lindos e passa uma imagem 

totalmente diferente” (1). 
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• Imagem como a vida real, porém não explica o que vem a ser a “vida real”3 

(1,8% dos alunos). 

“Acho que e bem como a vida real” (1), “as vezes não muito transparente, mas não 

são falsas. porem mostra um pouco da realidade” (1), “normal, como na vida real” (1). 

 

• Preconceitos reforçados pela mídia contra o Enfermeiro 2 (1,2% dos alunos). 

“Eu acho que tem muito preconceito com enfermeiros homens por eles escolherem 

esta profissão e posto em duvida ate mesmo sua sexualidade” (1), “imagem não é verdadeira, 

pois o enfermeiro passa por certos preconceitos e dificuldades, e a mídia não mostra isso, só 

polui a imagem do enfermeiro” (1). 

 

• Indicação de imagem de sucesso financeiro 2 (1,2% dos alunos). 

“Bem sucedidos” (1), “eles são muito bem arrumados e ricos” (1). 

 

• Características negativas 2 (1,2% dos alunos). 

“Eles só servem para aplicar injeções e na maioria das vezes são corruptos” (1), “a 

imagem e apenas do "homem" bonito de branco, fazendo massagem, não a do profissional 

serio” (1). 

 

• Imagem feminina1 (0,6% dos alunos). 

“Acho que geralmente os enfermeiros são "apresentados" por mulheres, sendo, na 

maioria das vezes, bonita” (1). 

 

• Confusão entre enfermagem e medicina 1 (0,6% dos alunos). 
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Dentre as respostas excluídas 5 estavam fora do contexto da pergunta, 3 eram 

incompatíveis com a resposta e 19 alunos referiram não saber. 

 Para o gênero feminino foi observado o mesmo fenômeno ocorrido para o gênero 

masculino; houve uma maior incidência de percepção de imagens positivas na mídia em 

relação às imagens negativas. Entretanto, para o gênero feminino pelo menos um em cada três 

alunos relatou observar imagens negativas e esta incidência foi pelo menos 10% maior no 

grupo feminino quando comparado com o grupo masculino.  

 Houve a incidência de muitos estereótipos relatados na literatura e percebido pelos 

estudantes na mídia; auxiliar do médico, o anjo incansável, profissão feminina, entre outros. 

Aparentemente a mídia tem atuado na manutenção de estereótipos negativos em relação ao 

apresentar personagens estereotipados. Entretanto as imagens positivas percebidas pelos 

estudantes foram mais incidentes que as imagens negativas. As imagens que apresentam 

características mencionadas por pesquisadores como componentes do cuidado humanizado 

podem também ter influenciado a visão sobre as qualidades que os estudantes consideraram 

como necessárias para ser um bom profissional. 

 Nos meses que antecederam a coleta de dados, uma novela da Rede Globo de 

televisão, uma das que detém maior audiência no país, apresentava os últimos capítulos da 

novela “Páginas da vida” de autoria de Manoel Carlos e Fausto Galvão (GLOBO 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, 2008). Esta novela apresentou altos índices de 

audiência e apresentava o cenário hospitalar em quase todos os capítulos onde dois 

personagens Enfermeiros se destacaram: “Lucas”, interpretado pelo ator Paulo César Grande 

representou um Enfermeiro chefe, com uma representação positiva da profissão. Segundo a 

classificação da Emissora de televisão para o personagem; “Chefe da enfermagem do Hospital 

Santa Clara de Assis, Lucas mora com Selma. É um homem enérgico no trabalho, infundindo 

até um certo medo em seus subordinados. Mas com Selma é doce e gosta de submeter-se aos 
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seus caprichos. Faz tudo o que ela quer. Tem uma filha de oito anos do primeiro casamento, 

Gabriela” (GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, 2008). 

 O segundo personagem era “Irmã Lavínia”, interpretada pela atriz Letícia Sabatela 

representou uma imagem de caridade. A emissora definiu a personagem como “... uma das 

freiras que trabalha na Casa de Saúde Santa Clara de Assis. Irmã Lavínia também é 

enfermeira. É ela que mantém o melhor relacionamento com a comunidade não religiosa do 

hospital, já que as outras se dedicam à administração. Por conta desse convívio com médicos, 

enfermeiros e pacientes, irmã Lavínia às vezes sai acompanhada por Helena e Selma. Por 

conta disso, leva uma vida bastante diferente das outras freiras, que mal colocam o nariz para 

fora do Hospital. Muitos doentes gostam dela, principalmente os mais jovens, já que ela, além 

de muito bonita, trata a todos com carinho. Um paciente jovem acabará apaixonando-se por 

ela” (GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, 2008). 

 Entretanto, alguns meses após a coleta de dados, a mesma emissora de televisão 

lançou duas novas novelas com a presença de personagens Enfermeiros estereotipados 

negativamente e reforçando a imagem da “Enfermeira como símbolo sexual”. Trata-se das 

novelas “Desejo Proibido” de autoria de Walter Negrão, Jackie Vellego e Renato Modesto e 

“Duas caras” de autoria de Aguinaldo Silva (GLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S.A, 2008; GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, 2008). 

 A personagem de “desejo proibido” é Raquel, interpretada pela atriz Letícia 

Birkheuer. Segundo a emissora o personagem é definido como “A bela Raquel é uma 

enfermeira oportunista e sagaz. Conhece Henrique e irá auxiliá-lo em algumas de suas 

armações. Acaba se interessando por ele” (GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

S.A, 2008). A personagem de “duas caras” é Alzira, interpretada pela atriz Flávia Alessandra, 

segundo a emissora o personagem é definido como: 
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 “...prima de Célia Mara e mulher de Dorgival, com quem tem dois filhos, 
Dorginho e Manoela. Sustenta a casa, já que o marido cansou de procurar 
emprego. É enfermeira de um hospital público de dia e, sem que o marido 
saiba, uma das profissionais mais requisitadas de uma casa de massagens à 
noite. Objeto da paixão de Geraldo Peixeiro, passa a ser chantageada pelo 
rapaz quando ele descobre seu segredo” (GLOBO COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A, 2008). 

 

 Considerando-se que o objetivo desta questão era identificar a presença ou ausência do 

estereótipo enfermeiro como símbolo sexual dentre os estudantes pode-se concluir que o 

estereótipo não foi observado. 

 Entretanto considerando-se a veiculação atual de duas novelas que apresentam 

personagem estereotipados de Enfermeiros, o resultado poderia ser diferente, se os dados 

fossem coletados no momento atual. Em relação à novela “duas caras” o Conselho Federal de 

Enfermagem acionou uma ação civil pública contra a emissora, pois relata que a conotação 

erótica do personagem estaria prejudicando a imagem da profissão de Enfermagem 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2008). Neste sentido mostra-se fundamental 

a intervenção do Conselho de Enfermagem junto à mídia nestes casos. 

 A imagem que a opinião pública possui sobre uma profissão é importante para a o 

sucesso da mesma. Imagens distorcidas sobre Enfermagem na mídia têm influências sobre o 

público; terá impacto negativo no recrutamento de estudantes para a profissão, nas atitudes 

dos clientes frente ao profissional, nas atitudes dos políticos e outros responsáveis pela 

construção de políticas públicas de saúde, além de poder afetar a auto-imagem dos 

Enfermeiros (KALISCH; KALISCH 1982; KALISCH; KALISCH 1983).  

Segundo estas autoras a interferência na mídia deve ser realizada em quatro fases: 

"organizando-se, monitorando a mídia, reagindo à mídia e melhorando a imagem” 

(KALISCH, KALISCH 1983, p.48). A Enfermagem precisa organizar-se em grupos que 

apóiem a boa imagem da profissão e que realizarão a monitorização da mídia. Quando os 

problemas forem detectados é necessário que ocorra uma reação à eles, esta reação pode ser 
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realizada através de cartas de protesto ao responsável, por exemplo. Para promover uma 

imagem positiva Enfermeiros podem incentivar e reconhecer quando a mídia tem boas 

notícias, novelas ou séries sobre Enfermeiros oferecendo prêmios, esta estratégia tem se 

mostrado pertinente para incentivar futuros jornalistas (KALISCH; KALISCH, 1983). 

 No presente estudo a imagem percebida da mídia parece ter duas vertentes, uma 

positiva, em maior número e uma negativa em menor número que parece ser coerente com as 

demais respostas dos estudantes; uma valorização da importância do cuidado humanizado no 

processo de cura, entretanto este cuidado, em algumas de suas características, é entendido por 

mais da metade dos estudantes da amostra como mais incidente no gênero feminino, podendo 

estar interligado a um “fazer de menor valor” do que àquelas de conotação social masculina. 
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6.10.5 Possibilidade de escolha da Enfermagem como carreira 

 
Tabela 55 – Distribuição da possibilidade de escolha da Enfermagem como carreira, segundo 

gênero, Ribeirão Preto, 2007. 

 Grupo de 
Estudantes 

Masculino 
 

Feminino 
 

Em branco 
 

Total 
 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
 Sim 14 14,4 32 19,2 1 20,0 47 17,5 
 Não 75 77,3 127 76,0 3 60,0 205 76,2 
 Talvez 0 0,0 4 2,4 0 0,0 4 1,5 
 Não sabe 5 5,2 3 1,8 1 20,0 9 3,3 
 Incompatível 
com a questão 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,4 
 Em branco 3 3,1 0 0,0 0 0,0 3 1,1 
Total 97 100 167 100 5 100 269 100 

 
 
 

Em geral, uma grande maioria dos estudantes não cogita a hipótese de escolher 

Enfermagem como carreira.  

Não houve diferença estatisticamente significativa para a escolha entre homens e 

mulheres, entretanto as características forma descritas segundo gênero a fim de explicitar 

melhor as semelhanças e diferenças. 

A seguir é descrito a motivação dos 46 alunos que disseram Sim (escolheriam 

Enfermagem como carreira). 
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6.10.5.1  Motivação para a escolha da carreira 

 

 

• GRUPO MASCULINO (14 ALUNOS) 

 

 

Para o grupo masculino cada resposta teve apenas uma incidência e podem ser 

agrupadas em: 

 

• Características de valorização 9 (64,3% dos alunos). 

“Porque é valorizada”, “carreira importante e bom salários”, “acha divertido e com 

bom salário”, “carreira importante, que exige responsabilidade”, “porque é uma boa 

carreira”, “carreira importante que ajuda as pessoas”, “carreira boa que ajuda as pessoas 

a melhorar”, “gosta de ajudar e orientar”, “gosta do tipo de trabalho”. 

 

• Associada as características que foram consideradas femininas por mais de 50% da 

amostra (delicadeza, compreensão, sensibilidade e paciência) 2 (14,3% dos alunos). 

“Para aprender a cuidar da família”, “porque é paciente”. 

 

• Ainda apresenta dúvidas sobre a Enfermagem 2 (14,3% dos alunos). 

“Está em dúvida com outra profissão”, “porque se assemelha ao curso que deseja”. 

 

• Presença de modelo profissional 1 (7,1% dos alunos).  

“Modelo profissional na família ou hospital que influenciou a escolha”.  
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• GRUPO FEMININO (32 ALUNOS) 

 

 

Para o grupo feminino as respostas foram agrupadas em: 

 

• Características de valorização 14 (43,8%dos alunos). 

“Carreira importante que ajuda as pessoas” (2), “carreira boa que ajuda as pessoas a 

melhorar” (2), “admira a profissão” (1), “carreira interessante” (1), “carreira importante” 

(1), “carreira importante, que exige responsabilidade” (1), “gosta da profissão” (1), “gosta 

da profissão e oportunidade de crescer na carreira” (1), “gosta de agulhar, cuidar de 

pessoas e salvar vidas” (1), “carreira importante e bom salários” (1), “porque é uma boa 

carreira” (1) satisfação em ajudar e bom salários” (1). 

 

• Gosta de cuidar/ajudar 5 (15,6% dos alunos). 

“Porque gosta de cuidar e ajudar as pessoas” (2,) “gosta de ajudar as pessoas” (1), 

“gosta de cuidar” (1), , “porque gosta de cuidar e ajudar, desejo de ser útil ao próximo” (1). 

 

• Confusão entre a profissão de Enfermagem e Medicina 4 (12,5% dos alunos). 

“Confusão entre a profissão de Enfermagem e Medicina” (2), “influência de amigos 

médicos que aparentam gostar muito da profissão” (1), “porque o enfermeiro tem mais 

contato com o paciente do que o médico” (1). 

 

• Presença de modelo profissional 2 (6,3% dos alunos). 

“Modelo profissional na família ou hospital que influenciou a escolha” (2). 
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• Características cuidado humanizado 1 (3,1% dos alunos). 

“Profissão bonita, ato de solidariedade” (1). 

 

• Caridade 1 (3,1% dos alunos). 

“Porque é muito caridosa” (1). 

 

• Outras 5 (15,6% dos alunos). 

“Carreira boa, que teria aprovação da mãe” (1), “reposta incompreensível” (1), “profissão 

interessante, especialmente quando se especializa em obstetrícia” (1), “quer trabalhar em 

hospital” (1), “porque não deve ser tão ruim” (1).  

 

De forma geral, a escolha da carreira para este grupo de alunos está atrela a aspectos 

de valorização da profissão e não associada à estereótipos. Um dado interessante é que três 

alunos mencionaram a possibilidade de escolher a profissão baseado em influência de 

profissionais da Enfermagem com quem manteve contato. Espera-se que ao realizar 

estratégias educativas para a melhoria da imagem do enfermeiro estas porcentagens 

aumentem. 
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6.10.5.2 Motivação para a não escolha da carreira  

 

Entre os alunos 205 alunos que disseram Não (não escolheriam Enfermagem como 

carreira) e responderam a questão gênero pode-se destacar: 

 

 

• GRUPO MASCULINO (75 ALUNOS) 

 

 

Para o grupo masculino as respostas forma agrupadas em: 

 

• Características com presença de estereótipos ou negativas 26 (34,7% dos alunos). 

“Porque não possui características paciência, tolerância, tranqüilidade, que acreditam 

ser características essenciais para a profissão “ (7), “porque não tem estômago (nojo) para 

fazer algumas tarefas que o Enfermeiro faz “ (4), “vê o cuidado de forma negativa” (3), 

“porque tem medo de sangue, cortes ou cadáveres” (2), “porque não é valorizada pela 

sociedade” (2), “não gosta de sangue nem da área” (1), “não tem paciência nem estômago” 

(1), “porque é profissão para mulher” (1), “prefere profissão mais complexa” (1), “salários 

baixos” (1), “acredita ser muito emotivo e sensível” (1), “trabalho estressante ou de 

sobrecarga” (1), “não gosta do ambiente de trabalho fechado ou esquema de plantão” (1). 

 

• Nenhuma colocação negativa em relação à Enfermagem, simplesmente já escolheu 

outra área ou profissão 13 (17,3% dos alunos). 
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• Porque não gosta da profissão 11(14,7% dos alunos). 

 

• Porque não se identifica ou não se interessa pela Enfermagem 9 (12% dos alunos). 

 

• Acredita não ter dom ou vocação 4 (5,3% dos alunos). 

 

• Acredita não ter algumas habilidades/qualidades necessárias para o desempenho da 

Enfermagem 4 (5,3% dos alunos). 

“Acredita não ter as qualidades necessárias” (2), “não possui concentração” (1), “não 

possui habilidade manual” (1). 

 

• Não apresenta características negativas, apenas não se identifica com o cuidado 3 

(4% dos alunos). 

 

• Apresenta a Enfermagem de forma positiva, simplesmente já escolheu outra área ou 

profissão 1 (1,3% dos alunos). 

“Acha Enfermagem ótima, admirável, mas já optou por outra área” (1). 

 

• Outras 4 (5,3% dos alunos). 

“Simplesmente acha que não” (1), “Confusão entre a profissão de Enfermagem e 

Medicina” (1), “falta de informação” (1) “porque o mercado de trabalho esta saturado no 

município “ (1). 
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• GRUPO FEMININO (127 ALUNOS) 

 

 

Para o grupo feminino no as respostas forma agrupadas em: 

 

• Características com presença de estereótipos ou negativas 38 (29,9% dos alunos). 

“Porque não possui características paciência, tolerância, tranqüilidade, que acreditam 

ser características essenciais para a profissão” (6), “porque não tem estômago (nojo) para 

fazer algumas tarefas que o Enfermeiro faz” (5), “vê o cuidado de forma negativa” (5), 

“Prefere fazer medicina, ou acha medicina mais importante” (4), “acredita não ter sangue 

frio e esta ser uma característica necessária ao enfermeiro” (3), “acredita ser muito emotivo 

e sensível” (3), “não gosta de hospitais ou sangue” (3), “trabalho estressante ou de 

sobrecarga” (3), “não tem paciência nem estômago” (2), “acha uma profissão ruim” (1), 

“não gosta de hospitais” (1), “não gosta do ambiente de trabalho fechado ou esquema de 

plantão” (1), “não possui paciência e não gosta” (1). 

 

• Nenhuma colocação negativa em relação à Enfermagem, simplesmente já escolheu 

outra área ou profissão 20 (15,7% dos alunos). 

 

• Medo de sangue, cadáveres ou cortes 17 (13,4% dos alunos). 

“Porque tem medo de sangue, cortes ou cadáveres” (16), “porque tem medo de sangue, e 

não tem sangue frio” (1). 

 

• Não apresenta características negativas, apenas não se identifica com o cuidado 13 

(10,2% dos alunos). 
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• Porque não gosta da profissão 12 (9,4% dos alunos). 

 

• Porque não se identifica ou não se interessa pela Enfermagem 12 (9,4% dos alunos). 

 

• Apresenta a Enfermagem de forma positiva, simplesmente já escolheu outra área ou 

profissão 3 (2,4% dos alunos). 

“Acha Enfermagem ótima, admirável, mas já optou por outra área” (3). 

 

• Acredita não ter algumas habilidades/qualidades necessárias para o desempenho da 

Enfermagem 3 (2,4% dos alunos).  

 

• Acredita não ter dom ou vocação 2 (1,6% dos alunos). 

 

• Confusão entre a profissão de Enfermagem e Medicina 2 (1,6% dos alunos). 

 

• Outras 5 (3,9% dos alunos). 

“Falta de informação” (1), “gosta de ajudar, mas não saberia lidar com machucados” 

(1), “não” (1), “porque gosta de obstetrícia e não de enfermagem” (1), “precisa de 

conhecimento de anatomia” (1). 

 

O item Confusão entre a profissão de Enfermagem e Medicina foram consideradas as 

respostas:  

“Não, por que eu não sou muito afim de medicina e acho que não sou capaz para esta 

profissão”, “não porque eu acho uma profissão meio complicada, pois você tem que ter 

conhecimentos médicos para ser um bom enfermeiro”, “não, uma responsabilidade muito 
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grande, praticamente um médico que, tem que ser perfeito e nem sempre é reconhecido, eu 

admiro muito um médico”, “sim, por que eu gostaria de trabalhar na área de medicina”, 

“sim. porque gosto dessa profissão e pretendo cursar faculdade de medicina”. 

 

Três estudantes responderam talvez para esta questão, quatro não sabiam e uma 

resposta apresentou-se incompreensível. 

  Em relação a possibilidade de considerar Enfermagem como escolha de carreira, a 

grande maioria dos estudantes respondeu negativamente (76%). 

  Dentre as respostas para justificar a impossibilidade de escolher Enfermagem como 

carreira aproximadamente um em cada três estudantes justificou sua resposta embasado em 

estereótipos de gênero (presença de características que foram consideradas femininas por mais 

de 50% da amostra: delicadeza, compreensão, sensibilidade e paciência), desvalorização da 

profissão, salários baixos, trabalho estressante, entre outros. Entretanto, estas características 

tiveram incidência semelhante aos estudantes que declararam não escolher a profissão 

simplesmente porque já escolheram outra carreira ou acreditam não ter vocação. Mesmo que a 

maioria das recusas não seja devido a estereótipos negativos, o grande número de alunos que 

não tem interesse em escolher a carreira é preocupante nesta amostra e levanta-se a hipótese 

de que o mesmo esteja ocorrendo na população. 

  Fato interessante foi observar que a diferença entre as proporções de recusas e aceites 

entre homens e mulheres não foi estatisticamente significativo. Considerando-se que houve 

uma conotação feminina ao cuidado era esperado que a proporção de mulheres interessadas 

em escolher a carreira fosse maior que a proporção masculina. Apresentando coerência com 

questões anteriores e podendo ser também reflexo das novas opções do mercado de trabalho 

para a mulher, sugerindo ainda, uma futura dificuldade de recrutamento também para o 

gênero feminino. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo buscou desenvolver um Questionário Multidimensional para 

Imagem Social do Enfermeiro (QMISE), a fim de estudar a presença ou ausência de 

estereótipos negativos em alunos de ensino médio. O questionário foi submetido a validação 

de conteúdo, validação aparente e análise semântica, a fim de realizar validação do 

instrumento. Para avaliação da validade de constructo e fidedignidade do questionário o 

sorteio de uma amostra estratificada de estudantes regularmente matriculados no ensino 

médio do município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, em 2006, segundo a divisão sub-

setorial do município. 

Durante a coleta de dados, observou-se uma perda final de mais de 50% da amostra 

esperada. Portanto para este estudo, não se pode fazer inferências para a população segundo a 

amostra. Para a obtenção de um resultado representativo para esta população, de acordo com 

o comportamento encontrado (alunos faltosos e perdas por recusas) conclui-se que dever-se-ia 

trabalhar nesta população com a metodologia de censo, pode-se também trabalhar com 

amostra, entretanto, para esta população seria necessário elaborar estratégias de aproximação 

ao grupo de estudantes antes da coleta de dados, estabelecendo vínculos entre estudantes e 

pesquisador. A abordagem direta realizada no presente estudo mostrou-se não ser a mais 

adequada para atrair uma participação satisfatória de estudantes. 

Desta forma, não houve a possibilidade de realização de testes estatísticos para a 

determinação da validade de constructo e fidedignidade do questionário, visto que o número 

de estudantes da amostra foi insuficiente para a realização dos mesmos. 

Devido a inviabilidade de trabalhar-se com uma metodologia de censo no presente 

momento e uma demanda crescente por ações em saúde nestas escolas, o presente estudo 
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propõe-se a descrever os resultados encontrados na amostra, pois podem ser importantes para 

o planejamento das ações educativas. 

No total geral participaram do estudo 299 estudantes, sendo que 30 participaram da 

análise semântica do instrumento. Os dados apresentados referem-se aos 269 estudantes de 

ensino médio do município de Ribeirão Preto, que responderam ao questionário após a 

finalização da validação de conteúdo, validade aparente e análise semântica. 

Os estudantes da amostra apresentaram um perfil diferenciado para o descrito na 

literatura para o grupo feminino. A amostra foi composta de 62,1% de mulheres, os estudantes 

apresentaram uma média etária de 16,6 anos e mais de 60% pretende trabalhar após o término 

do ensino médio. 

Para estes estudantes houve uma proporção de mulheres que almejam cursos 

universitários superior à proporção de homens. O fator mais importante de escolha para as 

profissões foi salários altos, entretanto, percebe-se um desconhecimento por parte de mais de 

50% dos estudantes acerca de questões fundamentais sobre as carreiras que desejam seguir 

(contato com o profissional, conhecimento sobre o piso salarial). Considerando-se que o fator 

salarial foi apontado como o mais importante para o grupo da amostra poderá ocorrer 

dissonância entre as expectativas sobre a profissão e a realidade do curso podendo acatar em 

problemas para retenção destes alunos nas universidades. 

A maioria dos pais da amostra possui no máximo o primeiro grau completo e menos 

de 30% das mães estão fora do mercado de trabalho. Considerando-se que a maioria dos 

estudantes pretende fazer cursos universitários, mostra coerência com a reposta de mais da 

metade dos alunos que declarou que a carreira dos pais não influenciou na escolha de carreira. 

Entretanto os estudantes declaram que os pais aconselham sobre o futuro profissional dos 

mesmos, além disso, a nova configuração social da mulher no mercado de trabalho pode estar 

influenciando a escolha feminina por carreiras universitárias. 
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Comparado à estudos anteriores, parece haver uma melhoria na percepção do status 

social da Enfermagem para esta amostra. A profissão obteve o 6ºlugar dentre 15 profissões da 

área da saúde ou com maior número de inscrições no exame da FUVEST. Em relação à 

percepção salarial para as profissões a Enfermagem varia para o 8ºlugar, sendo mais crítica a 

variação para o grupo masculino, demonstrando uma avaliação negativa em maior proporção 

pelo o grupo masculino (11ºlugar). Aparentemente em ambos os ranking: salarial e de status 

social, as profissões de conotação social masculina ocuparam posições melhores no ranking 

comparado à profissões de conotação feminina. Para o grupo masculino, o ranking mostra-se 

mais evidente neste sentido. 

Para esta amostra, houve uma tendência a neutralidade em relação à aceitação de 

estereótipos de gênero para as carreiras, entretanto algumas carreiras ainda demonstram 

dificuldades de libertar-se de estigmas sociais; Engenharia (melhor desempenhada pelo 

homem), Psicologia e Nutrição (melhor desempenhada pela mulher) receberam classificação 

dentro de estereótipos de gênero da maioria dos estudantes da amostra. Para o grupo 

masculino acrescenta-se ainda as profissões Computação (melhor desempenhada pelo 

homem) e Enfermagem (melhor desempenhada pela mulher). 

Para esta amostra apresenta-se uma provável diminuição no recrutamento de 

estudantes do gênero masculino, uma vez que, houve uma tendência deste grupo na 

valorização de profissões de conotação social masculina acima das de conotação social 

feminina, além da menor valorização salarial para a Enfermagem demonstrada em relação ao 

grupo feminino e uma classificação da profissão como melhor desempenhada pelas mulheres 

por mais de 50% do grupo masculino. 

Houve incidência de aceitação de estereótipos de gênero entre as características 

apresentadas aos estudantes; delicadeza, sensibilidade, compreensão e paciência foram 

classificadas como características femininas por mais de 50% dos estudantes. Acrescenta-se 
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ainda liderança (característica masculina), para o grupo masculino e timidez (característica 

feminina ) para o grupo feminino. 

A grande maioria dos estudantes relata que receberam atendimento do Enfermeiro nos 

últimos dois anos e considera que o atendimento foi competente e atencioso, o que poderia 

influenciar uma imagem positiva cerca da profissão. Entretanto, a maioria dos estudantes 

relataram desconhecer as diferenças entre os profissionais de Enfermagem, que poderia 

sugerir uma confusão entre os papéis dos mesmos, hipótese que foi confirmada com a análise 

dos dados qualitativos. 

Em sua maioria, as características apresentadas em relação aos profissionais de 

Enfermagem e Medicina foram avaliadas de forma neutra, exceto as características líder, 

prescrição de medicamentos, autoritário, conhecimento sobre doenças, apontada como 

próprias do médico por mais da metade dos estudantes e obediência à ordem de outros 

profissionais como própria da Enfermagem indicando a presença do estereótipo de submissão 

ou trabalho complementar para este grupo, hipótese também validade junto à análise dos 

dados qualitativos. Os resultados desta questão ainda levantavam a hipótese de uma visão da 

Medicina como o coordenador no trabalho de saúde, visto que as características de 

administração, conhecimento e liderança tiveram maior incidência, na amostra, para a 

Medicina. 

Mais de 70% da amostra não considera a possibilidade de escolher Enfermagem como 

carreira e não houve diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres para a 

escolha. A entrada maciça da mulher no mercado de trabalho em profissões antes socialmente 

classificadas como masculinas, abriu um leque maior de oportunidades para a mulher no 

mercado de trabalho, que antes optava em maior número por profissões de conotação social 

masculina. Os resultados desta questão levantam a hipótese desta mudança na configuração 

do mercado de trabalho já estar exercendo influência nos estudantes de ensino médio. Caso 
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esta hipótese seja confirmada em estudo futuro, aumenta-se a preocupação dos Enfermeiros 

pois denota uma dificuldade de recrutamento também para o gênero feminino. A ampla 

dispersão de carreiras apontadas pelos estudantes como as desejadas pelos mesmos também 

contribuiu para o estabelecimento desta hipótese, pois mesmo considerando-se que apenas 3% 

dos estudantes responderam Enfermagem para a questão não trata-se de um número muito 

reduzido comparado ao fato de que nenhuma profissão atingiu a preferência dos estudantes 

em mais de 10%. 

Os estudantes classificaram a profissão de Enfermagem como valorizado socialmente, 

possuidor de habilidade de comunicar-se, habilidade manual e conhecimento científico e 

técnico e contribui para o processo de cura. A maioria dos estudantes apontarem para a 

valorização do cuidado mostra coerência com o bom posicionamento da Enfermagem no 

ranking de status social, entretanto o fator autonomia não obteve consenso entre os estudantes 

e a maioria classificou o médico como o coordenador do trabalho. Aparentemente existe uma 

valorização do cuidado como importante, mas um cuidado cuja autonomia ainda não é 

consensual e uma fazer sob coordenação da equipe médica.  

As questões qualitativas foram classificadas em categorias para que fosse permitida a 

contabilização e comparação entre gênero. Em sua maioria, a análise das questões qualitativas 

suporta as respostas quantitativas. As questões apresentaram muita coerência entre si e 

suportam hipóteses em conjunto 

Os estudantes mencionaram as qualidades necessárias para ser um bom profissional 

dentro da perspectiva de cuidado humanizado e preceitos éticos da profissão em maior 

incidência que imagens estereotipadas. 

Em relação as tarefas desempenhadas pelo Enfermeiro, as imagens retidas para o âmbito 

da saúde pública apresentaram mais coerentes com a realidade do profissional que as imagens 

relacionadas ao âmbito hospitalar, aparentemente houve uma confusão entre as tarefas do 
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Enfermeiro e do Auxiliar de Enfermagem, visto que a maior incidência de repostas deu-se para 

tarefas de menor complexidade, que segundo a legislação vigente, são em sua maioria, mais 

desempenhadas pelo Auxiliar de Enfermagem, o que mostra coerência com os mais de 60% dos 

estudantes que mencionaram não saber a diferença entre os profissionais de Enfermagem. Em 

contrapartida a maior incidência de tarefas de menor complexidade e complementar, aspectos 

importantes do cuidado humanizado e ético também estiveram presentes. No âmbito da saúde 

pública houve uma imagem de maior autonomia se comparado às respostas do âmbito hospitalar.  

As justificativas oferecidas à dificuldade de recrutamento de estudantes do gênero 

masculino para a Enfermagem deram-se no sentido de ser uma profissão que exige 

habilidades que em sua maioria são mais incidentes no gênero feminino. Observando-se que a 

maioria destas características foi considerada feminina por mais de 50% da amostra e 

compõem a definição de cuidado humanizado; parece haver na amostra uma valorização ao 

cuidado, mas concebido em sua maioria como feminino. Um em cada três alunos relatou 

haver preconceito social ou machismo acerca da profissão, apenas um estudante manifestou 

diretamente o conhecimento do estereótipo do “enfermeiro afeminado”; entretanto, os 

resultados apontam para uma possível dificuldade de recrutamento para os estudantes do 

gênero masculino da amostra, face a percepção dos estudantes do preconceito social e da 

classificação do cuidado como feminino pela maioria dos estudantes deste gênero. Estes 

dados apresentam coerência com os dados quantitativos, visto que 48% dos estudantes 

haviam classificado a profissão como melhor desempenhada pela mulher e para os alunos do 

gênero masculino esta porcentagem atingiu mais de 50%. 

A imagem do Enfermeiro na mídia obteve maior incidência de imagens positivas que 

negativas. A presença geral de estereótipos negativos descritos na literatura teve incidência 

não próxima aos 30%. Considerando que os veículos de comunicação mais utilizados pelos 

estudantes foram a televisão e a internet, parece necessário a contínua vigilância dos 
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programas que apresentam personagens “Enfermeiros”, visto o impacto que podem exercer 

sobre estes estudantes. Não foi observada a presença do estereótipo da Enfermeira como 

símbolo sexual. As boas imagens sobre o cuidado apresentadas na mídia, na visão dos alunos, 

podem ter influenciado a imagem de valorização apresentada pelos alunos. 

Dentre os estudantes que escolheriam Enfermagem como carreira (17,5%) as 

justificativas se apresentam, em sua maioria, em relação a uma alta valorização da profissão. 

Entretanto, a maioria dos estudantes da amostra não pensa na possibilidade de escolher 

Enfermagem como carreira: as mais incidentes justificativas se dividiram entre o fato que já 

ter escolhido outra profissão (sem presença de estereótipos) e o fato de não possuir 

habilidades consideradas necessárias para a profissão, entre elas as características apontadas 

como femininas pela maioria da amostra, estereótipos de desvalorização e salários baixos. 

De modo geral, os estudantes demonstraram valorizar a carreira de Enfermagem e 

acreditam na importância do cuidado no processo de cura. Também foram observados 

estereótipos de gênero para as características que compõem o cuidado humanizado e para a 

profissão de Enfermagem em maior incidência no grupo masculino. 

A amostra parece demonstrar um aumento da valorização do trabalho de Enfermagem, 

se comparada com estudos realizados no município em décadas anteriores, mas em sua 

maioria ainda visto com uma conotação de trabalho feminino e sob coordenação da Medicina, 

podendo acarretar em menor valorização da profissão comparada à profissão Médica e maior 

dificuldade de recrutamento para o grupo masculino (que apresentou maior incidência de 

estereótipos de gênero relacionados à profissão). A positiva imagem na mídia parece também 

estar contribuindo para uma valorização do cuidado humanizado, assim como o contato 

positivo dos estudantes com o profissional de Enfermagem. 

O estudo apresentou de forma geral uma imagem positiva da profissão de 

Enfermagem com a presença de alguns estereótipos negativos descritos na literatura que 
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precisam sofrer um processo de atualização. Os principais pontos de trabalho deverão ser: a 

Enfermagem como profissão autônoma e de grande importância na promoção à saúde e que 

ambos os gêneros apresentam competência para exercê-la.  

Além das necessidades de educação a fim de reduzir os estereótipos de gênero e 

submissão, para esta amostra, sobre a profissão de Enfermagem, o presente estudo detectou 

também outras necessidades educativas em relação à escolha de carreira e ações de saúde voltadas 

para os alunos e professores que devem ser iniciadas e avaliadas com a utilização do QMISE em 

estudo futuro. Estas necessidades foram imperativas para a decisão de finalizarmos o estudo nesta 

etapa, sabendo não dispormos de garantia de que uma amostra maior seria estatisticamente 

significativa da população, utilizando a mesma abordagem aplicada no presente estudo. 

Apesar do questionário não ter sido submetido à validade de constructo e 

fidedignidade, as repostas das questões apresentam coerência entre si, além de ter apresentado 

coerência com vários dados apresentado pelo governo brasileiro acerca da população no país, 

sugerindo uma homogeneidade no perfil desta população como um todo. O QMISE 

possibilitou uma coleta rica de dados para discutir a questão da imagem do Enfermeiro frente 

à variáveis como ecolha de carreira, gênero, influência dos pais, mída, entre outros. Neste 

sentido a pesquisadora acredita ser um isntrumento importante para o estudo da imagem do 

Enfermeiro e recomenda sua utilização. 

Em consideração ao fato da amostra não apresentar possibilidade de ser tomada como 

inferência para a população, acredita-se que ele tenha constituído um instrumento de valor 

para o trabalho seguinte que deverá ser desenvolvido. A coerência dos dados da amostra com 

dados do país e a experiência de nove anos da pesquisadora neste tema com estudantes de 

ensino médio levam a crer que a amostra do presente estudo muito se aproxima ou talvez seja 

representativa da imagem que poderia ser encontrada na população. 
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9.1 Anexo 1: :Aprovação Comitê 
de Ética em Pesquisa 
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9.2 Anexo 2: Termo de 
Consentimento Livre e 

Esclarecido dos alunos de ensino 
médio e juízes 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(para pais de menores de 18 anos) 

  
Meu nome é Luciana Barizon Luchesi, sou aluna de Doutorado da Universidade de 

São Paulo-USP de Ribeirão Preto e estou fazendo uma pesquisa que pretende estudar as 
profissões que os alunos do Ensino Médio estão escolhendo e os motivos dessa escolha. 
Pretende também estudar o que o aluno pensa sobre uma profissão em especial.  

Se você quiser participar precisará responder dois questionários diferentes na escola 
em que estuda, no período de aula, com conhecimento e autorização do(a) diretor(a). O 
primeiro questionário tem questões sobre a escolha da profissão, quais os motivos que 
levaram você a escolher esta profissão e o que você pensa sobre 15 profissões diferentes. 

O segundo questionário será entregue para você responder depois que acabar de 
responder o primeiro. O segundo questionário tem questões sobre uma profissão em especial, 
mas que não posso revelar antes que você responda o primeiro questionário porque pode 
influenciar suas respostas nesse momento. Não será preciso assinar e nem se identificar no 
questionário. 

Eu avisarei a data que você responderá os questionários com antecedência. Você não 
será prejudicado por participar do estudo e se por algum motivo preferir se recusar a participar 
ou quiser desistir poderá fazê-lo a qualquer momento sem ser prejudicado. Não haverá 
despesas e nem remuneração em relação a sua participação. Caso haja alguma dúvida sobre 
sua participação, estarei na Secretaria da sua Escola para esclarecer suas dúvidas ou de 
seus pais no dia __/__/____ das __:__-__:__h. 

As respostas de todos os alunos serão estudadas e publicadas em uma revista de 
pesquisa. Estes resultados podem ajudar outros pesquisadores em seus estudos sobre esse 
assunto. 
 

 

Eu______________________________________RG___________________aceito participar 
da pesquisa que será realizada por Luciana Barizon Luchesi. 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do aluno 
 

 
Eu___________________________________RG_________________autorizo meu filho(a) 
adolescente _____________________________________, RG_____________________ pelo 
qual sou responsável a participar da pesquisa que será realizada por Luciana Barizon Luchesi. 

 
Ribeirão Preto, _____de_____________de 2007. 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do pai ou responsável 

 
___________________________________________________ 

Luciana Barizon Luchesi 
Avenida Bandeirantes, 3900, sala 77, Campus USP, Ribeirão Preto-SP. CEP:14040-902 

Tel: 36023469, e-mail:lucianaluchesi@yahoo.com.br 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
(para maiores de 18 anos) 

  
Meu nome é Luciana Barizon Luchesi, sou aluna de Doutorado da Universidade de 

São Paulo-USP de Ribeirão Preto e estou fazendo uma pesquisa que pretende estudar as 
profissões que os alunos do Ensino Médio estão escolhendo e os motivos dessa escolha. 
Pretende também estudar o que o aluno pensa sobre uma profissão em especial.  

Se você quiser participar precisará responder dois questionários diferentes na escola 
em que estuda, no período de aula, com conhecimento e autorização do(a) diretor(a). O 
primeiro questionário tem questões sobre a escolha da profissão, quais os motivos que 
levaram você a escolher esta profissão e o que você pensa sobre 15 profissões diferentes. 

O segundo questionário será entregue para você responder depois que acabar de 
responder o primeiro. O segundo questionário tem questões sobre uma profissão em especial, 
mas que não posso revelar antes que você responda o primeiro questionário porque pode 
influenciar suas respostas nesse momento. Não será preciso assinar e nem se identificar no 
questionário. 

Eu avisarei a data que você responderá os questionários com antecedência. Você não 
será prejudicado por participar do estudo e se por algum motivo preferir se recusar a participar 
ou quiser desistir poderá fazê-lo a qualquer momento sem ser prejudicado. Não haverá 
despesas e nem remuneração em relação a sua participação. Caso haja alguma dúvida sobre 
sua participação, estarei na Secretaria da sua Escola para esclarecer suas dúvidas ou de 
seus pais no dia _____/____/______ das ___:00-___:00h.  

As respostas de todos os alunos serão estudadas e publicadas em uma revista de 
pesquisa. Estes resultados podem ajudar outros pesquisadores em seus estudos sobre esse 
assunto. 

  
 

Eu______________________________________RG___________________aceito participar 
da pesquisa que será realizada por Luciana Barizon Luchesi. 
 

 Ribeirão Preto, _____de_____________de  2007 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura  

 
 

___________________________________________________ 
Luciana Barizon Luchesi 

Avenida Bandeirantes, 3900, sala 77, Campus USP, Ribeirão Preto-SP. CEP:14040-902 
Tel: 36023469, e-mail:lucianaluchesi@yahoo.com.br 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (juízes) 

 

Meu nome é Luciana Barizon Luchesi, sou aluna de Doutorado do Programa de 

Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, sob orientação 

da Profª. Drª. Isabel Amélia Costa Mendes, Professora Titular do Departamento de 

Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto –USP.  

Gostaria de convidá-lo a participar de minha pesquisa “Análise da imagem do 

Enfermeiro junto à estudantes do ensino médio: um estudo psicométrico” na qualidade de juiz 

do instrumento de coleta de dados. 

 A presente pesquisa tem como objetivo elaborar e validar um instrumento de coleta de 

dados para analisar, junto a adolescentes matriculados no ensino médio de Ribeirão Preto, a 

presença ou ausência de estereótipos na percepção destes alunos, acerca do Enfermeiro, bem 

como analisar questões relativas à escolha profissional e fatores que afetam a presença ou 

ausência de estereótipos descritos na literatura científica. 

 Sua participação tem como finalidade contribuir para a validação de conteúdo do 

instrumento de coleta de dados desta pesquisa. 

Não há previsão de riscos ou prejuízos a sua pessoa e haverá sigilo da sua 

identidade. O(a) Sr(a). tem o direito de recusar-se a participar da pesquisa ou mesmo 

desistir de participar a qualquer momento. 

 Os resultados serão publicados em periódicos da área de estudo. 

  

Eu______________________________________RG__________________, aceito participar 

da presente pesquisa, na qualidade de juiz do instrumento de coleta de dados. 

Ribeirão Preto, ______ de _________ de 2007. 

  

 

 

Assinatura  

  

 

Luciana Barizon Luchesi 

Avenida Bandeirantes, 3900, sala 77, Campus USP, Ribeirão Preto-SP. CEP:14040-902 

Tel: 36023481, 36023469 e-mail:luchesi@eerp.usp.br 
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9.3 Anexo 3:  Documento 
Secretaria Municipal da 

Educação de Ribeirão Preto/SP, 
2006 
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9.4 Anexo 4 
Documento Secretaria 
Municipal da Educação 
de Ribeirão Preto/SP, 

2007 
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