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Resumo:
Este artigo tem como propósito central apresentar resultados de estudo destinado a investigar trajetórias
de carreira em três especializações profissionais da enfermagem - Auxiliar de Enfermagem, Técnico de
Enfermagem e Enfermeiro -, considerando diferentes grupamentos etário-geracionais. Em termos
metodológicos a pesquisa que o subsidiou pode ser caracterizada como de natureza qualitativa,
conduzida por meio do método de estudo de casos múltiplos, envolvendo a realização de entrevistas
semiestruturadas e em profundidade. Os relatos obtidos foram tratados com base nos procedimentos
prescritos pelas técnicas de história de vida e de evocação de imagens. Como resultado pode-se observar
que as três especializações representadas por distintas gerações apontam para peculiaridades quanto ao
perfil e valores profissionais. O entrevistado da geração Babyboomer, por exemplo, apresenta-se mais
“fiel” à profissão, ao trabalho em si e às instituições a que se vincula, desenvolvendo nas mesmas
carreiras longas. Já o profissional da Geração X demonstra, comparativamente aos Babyboomers, maior
valorização à carreira pessoal vis-à-vis ao trabalho em si e ao “apego” organizacional. O entrevistado
da Geração Y, por sua vez, revela, comparativamente às duas outras, menor vinculação à carreira, à
instituição e à ocupação, apresentando-se mais contraditório quanto a suas escolhas profissionais e
movimentando-se com maior intensidade no mercado de trabalho. Em suma, o conjunto dos achados
corroboram percepções empíricas, bem como dados de pesquisas científicas que apontam para
diferenças quanto à compreensão da noção de carreira entre distintas especializações e grupamentos
geracionais que atualmente convivem nos contextos organizacionais.
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Career Paths in Nursing: Comparative Case Studies
Abstract
The main purpose of this article is to present study results to investigate career trajectories in three
nursing professional specializations - Nursing Assistant, Nursing Technician and Nurse - considering
different age-generational groups. In methodological terms, the research that subsidized it can be
characterized as qualitative, conducted through the multiple case study method, involving semistructured and in-depth interviews. The reports obtained were treated based on the procedures prescribed
by the techniques of storytelling and evocation of images. As a result it can be observed that the three

specializations, represented by different generations, point to peculiarities regarding the profile and
professional values required. Respondent of the Babyboomer generation are more "loyal" to the
profession, to the job itself, and to the institutions to which they bond, developing in the same long
careers. Generation X professional, compared to Babyboomer, show a greater appreciation of their
individual careers vis-à-vis the job itself and the organizational "bond". Generation Y interviewee, on
the other hand, show less connection to the career, the institution and the work itself, in comparison to
the other two groups, presenting herself more contradictory as to their professional choices and moving
more intensely in the market work and occupations. In short, the set of findings corroborate empirical
perceptions, as well as data from scientific research that point to differences in understanding the notion
of career between different specializations and generational groups that currently coexist in the
organizational contexts.
Key-words: Career; Professional Trajectories; Career Development

1 Introdução
Na busca por novos padrões de competitividade, discursos, políticas e práticas organizacionais
reiteradamente enfatizam configurações e dinâmicas fundamentadas na noção de “acumulação
flexível” (HARVEY, 1993), em que fatores de competitividade, centrados na flexibilidade,
adaptabilidade, inovação, empregabilidade e individualização das relações de trabalho se fazem
difundir. É nesse contexto que transformações também se fazem notar na gestão dos elementos
humanos das organizações e onde conceitos clássicos do comportamento organizacional
passam a ser (re-)significados, incluindo a noção de carreira.
Como corolário das mudanças macro-ambientais, a responsabilidade sobre as carreiras se
converte continuamente para a instância do indivíduo - ou ao menos parte significativa. O
indivíduo é, então, continuamente levado a se adaptar às necessidades do mercado, buscando
empregos não estáveis e formas diferenciadas de vínculos trabalho-organizações, assumindo,
não raro, a responsabilidade também sobre seu desenvolvimento profissional.
Em decorrência, um conjunto de estudos tem-se dedicado, notadamente a partir da década de
1990, a melhor compreender esse novo universo de carreira. Dentre eles, cabe destacar tanto
estudos de caráter mais teórico, destinados a revisitar noções clássicas de encarreiramento
(CHANLAT, 1995; HALL & MIRVIS, 1995; HALL, 1996; EVANS, 1996), quanto teóricoempíricos (SCHEIN, 1996; BRINDLE e WHAPHAM, 2003; RAMAKRISHNA e POTOSKY,
2003; COETZEE, SCHREUDER e TLADINYANE, 2007; DANZIGER, RACHMANMOORE e VALENCY, 2008); ou ainda, centrados na proposição e validação de abordagens
diagnósticas, como a clássica abordagem de âncoras de carreira, proposta por Schein (1996).
Em se tratando de pesquisas brasileiras sobre o tema e mais particularmente junto a
profissionais da Enfermagem convém salientar a carência de pesquisas mais sistemáticas sobre
o tema (MESSIAS, 2010), o que evidencia a relevância de novas investigações, em particular
considerando a importância dessa profissão e sua indiscutível função social.
Em linhas gerais, a enfermagem consiste em uma profissão recentemente regulamentada - 1986
- constituída predominantemente por profissionais do gênero feminino, mas com ampla
diversidade de categorias profissionais caracterizados pelo grau de instrução: Auxiliar de
Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. Em decorrência, tal universo se vê
marcado pela heterogeneidade quanto à qualificação formal e práticas regulamentadas pelo
órgão regulador da profissão - Conselho Federal de Enfermagem -, tornando sua gestão de
significativa complexidade.
Igualmente, não se pode ignorar em tal panorama, mudanças demográficas recentes, as quais
agregam à diversidade profissional intrínseca à legislação do campo da enfermagem outro

significativo componente: a diferença entre grupamentos etário-geracionais. Em um dos raros
estudos brasileiros sobre o tema, realizado por Messias (2010) é possível, por exemplo,
constatar discrepâncias marcantes entre as idades dos profissionais envolvidos no estudo, com
um espectro que varia entre 20 e 70 anos. Ou seja, três grupamentos etário-geracionais com
peculiaridades, objetivos socioprofissionais distintos e formações específicas, atuando, não
raro, em mesmos ambientes laborais.
Face a esse complexo contexto em que se situam as carreiras profissionais em enfermagem e a
realidade de profundas mudanças sociodemográficos e das relações de trabalho, a questão
central da pesquisa que subsidiou os resultados deste estudo pode ser assim definida: Quais
seriam imaginários de carreira presentes nas três categorias de profissionais de enfermagem no
Brasil - Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro - considerando
diferentes grupamentos etário-geracionais?
2 Fundamentação Teórica
2.1. Carreiras em transformação: do modelo tradicional ao moderno
Face às mutações nos contextos societais e organizacionais que marcam o contemporâneo,
segundo Chanlat (1995) pode-se identificar dois modelos típicos de carreira. Um primeiro,
denominado de tradicional, que perdura praticamente hegemônico até meados dos anos 1970,
notabilizando-se por características como a predominância de mão de obra masculina,
possibilidades de ascensão de carreira restrita apenas aos grupos sociais dominantes, progressão
linear e vertical e maior estabilidade no trabalho. Já o segundo modelo - carreiras modernas –
se vê marcado por políticas, práticas e tendências que visam refletir participação mais paritária
de homens e mulheres no mercado de trabalho. Igualmente se propõe a maiores possibilidades
de ascensão profissional - embora de forma descontínua - e a progressões que se caracterizam
por maior horizontalidade. Além disso, operam em contextos em que se verificam maiores
oportunidades a distintos grupos sociais, tendo, no entanto, os sujeitos que vivem do trabalho,
pouca ou nenhuma estabilidade (CHANLAT,1995).
2.2. A carreira sob enfoque etário-geracional
De acordo com diversas abordagens, uma geração pode ser compreendida como um conjunto
de indivíduos nascidos em um mesmo período e que compartilham experiências de vida sociais
e históricas, o que pode afetar de forma similar o padrão de resposta perante -quais trabalham,
objetivos e inspirações (SMOLA e SUTTON, 2002). Para com Sullivan, Forret, Carraher
(2009), contemporaneamente, já se fazem notar em variados contextos organizacionais a
atuação simultânea de pelo menos três grupamentos etário-geracionais: Geração Veteranos ou
Pós-guerra, nascidos entre 1922 e 1945; Geração Babyboomer, nascidos entre 1946 e 1964;
Geração X, nascidos entre 1965 e 1983; e, Geração Y, nascidos entre os anos de 1984 e 2002.
Os nascidos após 2002, denominados Geração Z, em breve estarão também integrando os
ambientes profissionais, ampliando os corpos-sintomas, explicitando a demanda por formas de
relacionamento interpessoal e de dinâmicas organizacionais capazes de respostas mais efetivas
à ampliação das diversidades e multiculturalidades que caracterizam a mundialização da
economia e dos mercados, incluindo o de trabalho.
3. Metodologia

No que tange à metodologia, os dados discutidos neste artigo deriva de pesquisa de campo, de
natureza qualitativa, desenvolvido a partir do método de estudo de casos múltiplos (YIN, 1989).
Pode ainda ser ainda caracterizada como aplicada e de caráter descritivo. É também inferencial
na medida em que pretende estabelecer relações entre as diversas variáveis e inferir
causalidades e explicações. Concomitantemente, apresenta características de uma pesquisa
comparativa, ao ter como um de seus objetivos conhecer diferenças - e semelhanças existentes, em relação ao imaginário e carreira, entre profissionais de diferentes trajetórias
profissionais na Enfermagem.
Em relação aos sujeitos de pesquisa foram considerados oito profissionais das três
especializações da enfermagem: Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e
Enfermeiro, dos grupamentos geracionais Baby Boomer, Geração X e Geração Y, residentes na
região metropolitana de Belo Horizonte (MG), conforme detalhado no Quadro 1.
Quadro 1. Sujeitos de pesquisa
Período
Geração
de Nascimento
Baby Boomer
1946 a 1964
Geração X
1965 a 1983
Geração Y
1984 a 2002
TOTAL

Auxiliar de
Enfermagem
1
1
0
2

Técnico de
Enfermagem
1
1
1
3

Enfermeiro
1
1
1
3

Cabe registrar a impossibilidade de se investigar, junto à especialização Auxiliar de
Enfermagem, representantes da Geração Y, na medida em que se encontra vetada, desde junho
de 2003, a atuação de profissionais em tal especialização. Deliberação legal requerer a esse
grupamento complementação curricular, em nível de curso técnico (CFE, 2003). Igualmente,
não foi possível a incorporação de representantes da Geração Veteranos, nascidos entre 1922 e
1945.
Para fins deste artigo são analisados três casos investigados pelo estudo, selecionados tendo em
vista o caráter exemplar na evidenciação de trajetórias de carreira nas especializações – Auxiliar
de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro – e grupamentos etário-geracional –
Baby Boomer (BB), Geração X e Geração Y - pesquisados.
No que tange à coleta de dados, a mesma foi conduzida por meio de entrevistas semiestruturadas
e em profundidade, durante as quais os entrevistados puderam fazer livre associação de figuras.
Para tal, foi-lhes solicitado trazer para a entrevista de quatro a dez figuras de revistas ou jornais,
relacionadas à sua trajetória de vida, escolar e profissional, bem como a expectativas futuras de
carreira. Após concordarem, as entrevistas foram agendadas e realizadas no período de março
a julho de 2016. Os depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos, produzindo cerca
de 150 laudas.
Quanto ao tratamento dos dados coletados vale salientar a adoção de técnica de história de vida.
Aspecto relevante dessa abordagem é que os acontecimentos relatados pelos pesquisados
originam-se de suas vivências, experiências e expectativas, possibilitando que as narrativas
assumam o ponto de vista do sujeito, sendo, em essência, seu objetivo apreender e compreender
a vida conforme ela é relatada e interpretada por seus próprios agentes (GLAT, 1989). Ao
relatar sua vida, o indivíduo também reflete sobre ela, exprime uma “produção de si” e não uma
“apresentação de si” (BOURDIEU, 2005), experimentando um “processo de rememorar, com
o qual a vida vai sendo revisitada pelo sujeito” (SILVA, BARROS, NOGUEIRA, BARROS,
2007: 27). A forma como o indivíduo conta sua vida, oferece acesso a outras dimensões, na
medida em que ao relatá-la, o sujeito fala do seu contexto, da conjuntura social na qual se insere.

Para Silva et al. (2007: 31), ao se trabalhar o que foi vivido subjetivamente pelo sujeito o
pesquisador tem acesso à sua cultura, meio social e valores por ele eleitos e vivenciados. Nessa
linha de raciocínio corroboram autores como Spindola e Santos (2003) e Faleiros (2001). Ainda
de acordo com esse autor, por meio dessa técnica é possível que se traga à luz valores, definições
e comportamentos típicos do grupo ao qual o indivíduo pertence:
[...] o processo por ele experimentado (sujeito entrevistado) exprime o ´psicossocial` onde
ele está inserido, no processo dialético de construção de sua própria identidade e de
reconstrução social – mobilidade da história para a história de vida, e da história de vida para
o coletivo. Além disso, a experiência de relatar sua história de vida oferece àquele que a conta
uma oportunidade de (re)experimentá-la, re-significando sua vida – o que implica numa
dimensão ética do estudo.

Desse modo, a técnica de história de vida apresenta-se aderente aos propósitos deste estudo, no
que se refere à análise de valores pessoais e organizacionais identificados na trajetória
profissional dos profissionais de enfermagem pesquisados.
Para tratamento dos dados obtidos por meio das entrevistas recorreu-se à técnica de análise de
conteúdo (BARDIN, 2011) e de história de vida (SILVA et al., 2007). Já para análise das
imagens adotou-se procedimentos inspirados na técnica Zaltman Metaphor Elicitation
Technique – ZMETTM, de evocação de imagens (ZALTMAN e COULTER, 1995), conforme
aplicada em estudos administrativos e organizacionais por Kraft e Nique (2002) e Kilimnik,
Castilho, Sant’Anna (2008).
Finalmente, os dados obtidos do Inventário de Âncoras de Carreira (SCHEIN, 1996) foram
submetidos ao cálculo de estatísticas descritivas, com auxílio do Statistical Package for the
Social Sciences – SPSS. 24.
4. Apresentação e análise de dados
4.1. Geração Babyboomer (BB)
A entrevistada, nascida em dezembro de 1955, é divorciada, tem três filhos vivos e netos,
estudou até a quarta série e tem formação como Auxiliar de Enfermagem. Embora já aposentada
pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por tempo de serviço, atualmente trabalha
como contratada em Programa de Saúde da Família, no município de Esmeraldas, em Minas
Gerais, por opção. Nascida em família pobre no interior de Minas Gerais, com nove irmãos e
pais rígidos, relata ter passado por inúmeras dificuldades em sua infância. Desde criança, no
entanto, já demonstrava interesse em cuidar de seus familiares, chegando a assumir um trabalho
informal, aos sete anos de idade, para ajudar a família. Sem muitos recursos, conseguiu com
grande dificuldade, concluir a quarta série do ensino fundamental. Sua mãe não era alfabetizada
e criava os filhos para “apenas trabalhar”; já as filhas eram educadas “apenas para que
realizassem as atividades domiciliares”.
BB casou-se aos 16 anos com um antigo colega de infância. Sem saber o que era casamento, o
decidiu devido aos problemas com os pais, em relação aos quais alega histórico agressões e
maus tratos. Por muito tempo assumiu o papel de mãe e esposa - o marido não admitia que ela
trabalhasse fora -, porém, devido a dificuldades financeiras sentiu-se na obrigação de trabalhar
e ajudar financeiramente em casa.
Sua primeira experiencial profissional se deu em 1980, como Auxiliar de Higienização
(Faxineira), em uma empresa de administração de condomínios. Por anos desempenhou a
função, cansando-se ao perceber a falta de valor atribuído ao trabalho. Sem muita certeza se
daria conta e com apoio das “pessoas mais importante em sua vida”: os seus filhos - deu

continuidade à sua carreira profissional, ingressando em curso de formação de Atendentes de
Enfermagem, contrariando seu marido, que a “achava sem competência”.
No entanto, decidida, retornou aos bancos escolares e o concluiu a formação com êxito.
Descrevendo-se “como não muito boa em relação às teorias do curso”, mas compensando a
fragilidade nas “atividades práticas”, permaneceu na profissão por 17 anos: “[...] na escola foi
difícil a teoria. Recuperei as notas tudo na prática, o que eu não aprendi, que eu tive dificuldade
na teoria, [...] eu compensei na prática”.
Em 1986, com a promulgação da Lei 7498, que regulamenta o exercício profissional da
enfermagem no Brasil, a categoria de Atendente de Enfermagem é formalmente extinta. Os
profissionais tiveram, então, prazo para adequação à classe de Auxiliar De Enfermagem, por
meio da integralização de curso de complementação - Profissionalização dos Trabalhadores da
Área de Enfermagem – PROFAE, ofertado pelo Ministério da Saúde. Mesmo com dificuldades,
conclui o curso, afirmando, claramente, que era “sim seu objetivo a evolução da sua
profissionalização, não apenas por obrigatoriedade do cumprimento da Lei: [...] Era para mim
desenvolver. Era interesse, com certeza. Aumentou muito meu conhecimento”. Satisfeita com
a profissão, expressa, em diversos trechos da entrevista, o orgulho que sente pela escolha: “Eu
me sinto realizada, porque, né!? Com certeza era meu interesse em continuar [...]”.
Ao longo dos relatos, BB faz referência a cinco imagens, extraindo-as de revistas que lhes são
apresentadas no ato da entrevista.
Figura 1. “Esta Figura é a
Minha”

Figura 2. “O Trabalho em
Equipe”

Figura 3. “É o que eu
gostava”

Segundo BB, a Figura 1 é um “reflexo de si”. Nomeando-a de “Esta figura é a minha”, ela se
descreve, assim como a mãe, “uma pessoa com sorriso esboçado em face, aparentemente
satisfeita, bem vestida, vaidosa e delicada. Por trás, poderia estar com diversos problemas,
porém, visivelmente está pronta para o que der e vier”. Já por meio da Figura 2 ilustra a
importância que dá ao trabalho e ao suporte da equipe, segundo ela, indispensáveis, face à
natureza do trabalho. Por meio da Figura 3, por sua vez, denota sua fome de aprender e o prazer
em realizar um bom trabalho, assim como o de saborear um bom prato.
Figura 4. “Esse Elefante...”

Figura 5. “Essa aqui é final”

Já a imagem do elefante (Figura 4), bem sintetiza para ela sua força de vontade: “[...] Ia de
longe para o trabalho, chegava do serviço... Não tinha nada que me entristecesse”. Finalmente,
ao proceder a um balanço de sua carreira, BB recorre à Figura 5, a qual lhe permite recordar
“[...] De todo o sofrimento que passei. Com todas as dificuldades, estou encerrando minha
carreira com tempo. Olha o que o tempo fez comigo? Mas mesmo assim eu estou com o sorriso.
Foi gratificante para mim, porque eu realizei aquilo que tanto eu queria. [...] Meu pai me
apresentava para todo mundo com orgulho. Eu... uma simples Auxiliar de Enfermagem. Foi
gratificante. Tô velha, cansada, muitas dores, mas... Eu acho engraçado, mas essa aqui sou eu.
Com todas as dores, ela está feliz. Me realizei e continuo até hoje”
4.2 Geração X
X é do sexo masculino, nascido em setembro de 1965, natural de Belo Horizonte, filho de mãe
Atendente de Enfermagem e pai funcionário público do estado de Minas Gerais. Com quatro
irmãos, relata condição financeira familiar precária durante a infância, agravando-se com o
divórcio dos pais, em particular dada ação judicial do pai que reclama, na Justiça, a casa onde
residia a família. Obrigados a saírem da moradia, passa a morar com os avós maternos. Segundo
X, durante a infância, queria ser professor de Geografia, mas também tinha interesse na área de
atuação de sua mãe. Relata, inclusive, que tal interesse ganha importância no período em que
residiu com ela, no ambiente hospitalar em que trabalhava.
Em seu período escolar, relata ter repetido duas séries - a terceira do primeiro grau e o primeiro
ano do segundo grau. Relaciona esses ocorridos ao trabalho, na medida em que executava
atividades informais para auxiliar na renda da mãe, que passava por dificuldades para sustentarse e aos seus quatro filhos. Ainda estudando o ensino médio obteve seu primeiro emprego
formal, em instituição hospitalar, no cargo de Porteiro. Segundo ele, graças à ajuda de sua mãe.
Passou um curto tempo em tal atividade, e logo foi promovido a Auxiliar de Almoxarifado.
Segundo ele, uma importante oportunidade para “aprender uma nova profissão”. Igualmente,
um momento marcante, ao lhe permitir, pela primeira vez, “a sensação de uma certa
independência financeira”.
Quando questionado sobre suas ambições profissionais, X faz retoma ao “franco interesse em
pagar suas contas, comprar um carro, casa”; ou seja, “à independência financeira”. Para tal, aos
18 anos se alistou no exército e foi convocado para atuar na corporação. Segundo relata, já
durante o primeiro ano, foi encaminhado para prestar serviços na área da saúde; permaneceu
no Exército, após o período do serviço militar obrigatório por mais seis anos. Nessa ocasião,
paralelamente ao segundo grau, X1 concluiu curso técnico em Segurança do Trabalho, o que,
segundo ele, lhe abriu a oportunidade de trabalhar em uma empresa de tecelagem, no cargo de
Especialista em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho. Nesse período teve grande
contato com o Médico do Trabalho da instituição, constituindo-se no “ centro das atenções do
setor”: “Como o médico trabalhava apenas uma vez por semana na instituição e na época não
havia técnico de enfermagem, cabia a mim a resolução dos mais diversos tipos de problemas”.
Ainda sua estada nessa função, conclui curso de Auxiliar de Enfermagem. Após seis anos, deixa
a empresa de tecelagem, passando a prestar serviços em hospital de grande porte, em Belo
Horizonte. Na função de Auxiliar de Pronto Atendimento, realiza transporte a pacientes graves.
Por quase 10 anos mantem-se nessa instituição, desligando-se, por interesses pessoais, não
mencionados na entrevista. No entanto, de posse somente de certificado de Auxiliar de
Enfermagem, X1 relata dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Finalmente, após
muitas negativas, obtém emprego em empresa de esterilização de materiais médicohospitalares. Nesse período, a pedido da empresa, inicia processo de formação como Técnico

de Enfermagem. Visando avançar nos estudos, alega desejar se graduar em Geografia, como
busca de “realização de velho sonho de infância”.
Quando solicitado a apresentar figuras alusivas à sua trajetória profissional X apresentou a “A
Geladeira Organizada” (Figura 6), a qual lhe evoca o período em que passou por um momento
de “hibernação profissional”, requerendo-lhe se organizar para o retorno ao mercado de
trabalho. Faz também referência à Figura 7. Para ele, uma referência ao “[...] não poder ficar
perdendo tempo com o que não vai trazer proveito”, ao ‘pragmatismo do mundo do trabalho”
Já, segundo ele, a Figura 8 lhe evocou durante as reflexões ao longo da entrevista, “o quanto
sua profissão, como a dinâmica de um jogo, pode ser muito mais versátil que pensava”
Figura 6. “A geladeira
organizada”

Figura 7. “O relógio”

Figura 9. “O companheiro”

Figura 8. “Este jogo”

Figura 10. “Um atalho para o
conhecimento”

Diante de “O Companheiro” (Figura 9), por sua vez, X revela ter-se inspirado para pensar sobre
valores fundamentais ao exercício de sua profissão: “Olha o companheiro aí. Que está mexendo
na horta aqui. Tem a ver com minha carreira com relação ao cuidado, você vê que ele tá
colhendo com todo cuidado para não danificar o restante, parece que ele está observando e
atento, aplicando aí o que aprendeu, o que sabe”. Nessa mesma direção, faz referência à Figura
10. Por meio dela, destaca a importância de adquirir novos conhecimentos, bem como em “
aprender a lidar com as novas tecnologias. Ganhar tempo e ter informação. Muita coisa já
mudou na enfermagem quanto a equipamentos, materiais, tecnologias. Não se pode deixar de
aprender, sempre”.
4.3 Geração Y
Y é do sexo feminino, nascida em maio de 1987, em Belo Horizonte (MG). Segunda filha de
outros dois filhos e criada pelos pais, afirma ter tido uma infância tranquila, tendo sua família
bom poder aquisitivo. Ambos os pais são desempenham carreiras na Enfermagem. Seu pai
iniciou a carreira como Maqueiro, transportando pacientes entre unidades do hospital em que,
a seguir, realizou curso para Auxiliar e, posteriormente, Técnico em Enfermagem. Sua mãe é
formada como Técnico de Enfermagem; porém, por insatisfação na profissão, migrou para a
área administrativa, exercendo funções técnico-administrativas.
Durante a adolescência, Y passou por um período em que relata “preferir ficar no seu quarto,
ouvindo música”. Aos quinze anos, no entanto, começa a participar de um movimento de Rock
and Roll, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Nesse local, conhece um rapaz com o

qual, um ano depois, tem uma filha não planejada: “Foi no susto e aí a gente ficou junto”. Com
o nascimento da filha, foram morar, inicialmente na casa do rapaz. Pouco tempo depois
construíram uma casa nos fundos da residência dos pais dele.
Quando abordada sobre a dimensão profissional, Y informa que buscou seu primeiro emprego
por necessidade de criar sua filha: “No começo fui trabalhar, primeiro para criar minha filha,
foi um objetivo [...]”. Para tal, trabalhou como vendedora em uma loja de roupas feminina.
Porém, como precisava se dedicar ao bebê, migrou para um trabalho com menor carga horária,
em empresa de telemarketing. Lá, permaneceu por onze meses. Com a oportunidade de melhor
salário, deslocou para outra instituição, na mesma área, onde atuou por oito meses, mudando
para uma terceira empresa, onde permaneceu por outros quatro meses. Conseguindo,
novamente melhor proposta salarial se transfere para outra empresa, onde desempenha funções
similares, como atendente de telemarketing por sete meses, até entrar para a faculdade de
Enfermagem. Interrogada sobre as frequentes mudanças de emprego, declara, explicitamente,
com único fator: a questão salarial.
Quanto à escolha pela Enfermagem, declara ter sido por influência do pai. De início, cursou
Enfermagem por dois anos e, a seguir, rescindiu contrato com a faculdade por falta de recursos
financeiros para finalizar o curso. Como alternativa, buscou o curso Técnico de Enfermagem,
finalizando-o em 2015. Quanto à sua satisfação com a profissão relata ainda “[...] não ter
chegado naquele estágio em que a pessoa está arrastando chinelo e não suporta mais. Eu
‘gosto’”. Juntamente com esse relato apresenta a Figura 11, a qual denominou de “prazer”.
Figura 11. “Prazer

Figura 12. “Isso aqui é meu
esforço”

Figura 14. “O que eu quero

Figura 13. “Roupa de
gladiador”

Figura 15. “Contato com a natureza”

Concomitantemente, Y faz menção aos seus esforços na profissão, metaforizados na Figura 12:
“Isso aqui é meu esforço”. Faz, ainda, menção ao seu dia a dia no trabalho, por meio da figura
13 “Roupa de Gladiador”, enfatizando a necessidade de muita resistência e forma para vencer
os desafios.
Sobre suas expectativas, Y salienta que “agora, com maior independência financeira”, oscila
quanto a iniciar uma graduação em Publicidade e Propaganda ou finalizar o curso superior em
Enfermagem. Almeja, no entanto, uma carreira que lhe permita reconhecimento, simbolizando
esse desejo pela Figura 14: “O que eu quero”. Conclui a entrevista apresentando a Figura 15 “Contato com a natureza” - a qual corresponde ao desejo, quando do fim da vida, “[...] quando
tiver velhinha, ir morar no sítio, em contato com a natureza, contato direto”.

4.4 Análise comparativa intergeracional
Diversas gerações, dividindo o mesmo ambiente de trabalho, muitas vezes, executando mesmas
funções, porém com ideias de carreira, valores e interesses completamente diferentes tenderá a
ser uma tônica em nossas instituições.
Durante este estudo foi possível constatar tais peculiaridades e singularidades, conforme os
dados emergiam dos relatos de representantes das três gerações estudadas. Em se tratando das
influências para a tomada de decisão de ingresso na profissão de enfermagem constata-se
influência de figuras parentais, seja pela própria formação ou incentivo à qualificação como
forma de ascensão social.
Quanto ao ingresso no mercado de trabalho, o entrevistado da geração X evidencia, quando de
sua inserção na vida profissional, dificuldades econômicas vivenciadas pelo país, com reflexos
na necessidade de se obter uma ocupação, a curto-prazo, para apoio à renda familiar. A maior
inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado face a dificuldades - ou
impossibilidades - de somente a figura masculina manter-se como provedor e arrimo da família,
face a mudanças nos arranjos familiares, complementam o cenário.
De toda forma, os representantes das três especializações e grupamentos etário-geracionais
denotam peculiaridades quanto ao perfil e valores profissionais. Percebe-se, por exemplo, maior
fidelidade à profissão e ao empregador, bem como dedicação ao trabalho, por parte do
entrevistado da geração Baby Boomer. Permanecendo por longo tempo em mesmas instituições
dá prioridade ao trabalho, comparativamente a outras atividades particulares. Soube,
igualmente, adaptar-se ao mercado de trabalho, de acordo com suas demandas, buscando a
formação como um recurso para conseguirem maiores ganhos.
Já o profissional da geração X demonstra maior valor à sua carreira pessoal, comparativamente
ao trabalho. Como o Baby Boomer considera, no entanto, a educação formal elemento central
de ascensão profissional e social.
O entrevistado da Geração Y, por sua vez, demonstra menor fidelidade às instituições e ao
trabalho em si, relevando-se mais intolerante a contraditoriedades e se movimentando, com
maior intensidade, pelo mercado de trabalho. Ao avaliar o tempo médio de permanência em
instituições de saúde corrobora-se tendências à redução sistemática de espaçamento entre
admissão e demissão. O Quadro 2 sintetiza os achados de cada um dos casos abordados neste
artigo.
Quadro 2. Imagens vis-à-vis trajetórias de carreira, por especialização da enfermagem e grupo etário-geracional
Trajetória
Entrevistado
Idade
Geração
Sexo
Formação
Imagens
de Carreira
“Esta Figura é a
Minha”
“O Trabalho em
Baby
BB
62
Feminino
Auxiliar
Equipe”
Tradicional
Boomer
“É o que eu Gosto”
“Esse Elefante”
“Essa aqui é final”
“A Geladeira
Transição
Organizada”
entre
X
52
X
Masculino
Enfermeiro
“O Relógio”
Tradicional e
“Este Jogo”
Moderna
“O Companheiro”

“Um Atalho para o
Conhecimento”

Y

30

Y

Feminino

Técnico

“Prazer”
“Isso Aqui É Meu
Esforço”
“Roupa de
Gladiador”
“O Que Eu Quero”
“Contato com a
Natureza”

Moderna

Isto posto, delineia-se, no tópico a seguir, considerações finais sobre o estudo, achados e
resultados aqui evidenciados, bem como contribuições e aprendizagens derivadas.
5. Considerações Finais
A partir do conjunto dos dados obtidos, um importante aprendizado relaciona-se à adequação
das opções metodológicas e do dispositivo de evocação de imagens nas respostas à questão
norteadora desta pesquisa. Em particular, a constatação de mudanças no imaginário de da
carreira, nos distintos grupamentos etário-geracionais investigados.
Muito embora, historicamente marcados pelos ideais de cuidado, serviço e dedicação; assim
como a seu exercício como alternativa de renda para suplência de necessidades financeiras
contingentes, a profissionalização da carreira da Enfermagem, aliada a mudanças demográficas,
sinalizam alterações e novas demandas, sobretudo ao profissional de nível superior. Em
particular, as narrativas e imaginários emergentes apontam para a relevância de maior
compreensão da escolha da profissão de Enfermagem tendo em vista maior importância
atribuída, ao longo do tempo, a valores como reconhecimento e estilo de vida.
Ademais, as trajetórias de carreira investigadas sinalizam para transformações aderentes ao
preconizado pela literatura, com demandas mais afins à noção de “carreira moderna”. Ganha
amplitude também, notadamente entre os pesquisados de grupamentos etário-geracionais mais
jovens, discursos e comportamentos comumente associados ao chamado fenômeno “Geração
Millenium”, que os sugerem como mais hedonistas, mais orientados à própria carreira que às
instituições e mais tendentes a novas formas de contrato psicológico, centradas na díade
empregabilidade-resultados.
Como corolário, outro importante aprendizado deste estudo refere-se à relevância de
investigações que contemplem, no caso da Enfermagem, transformações no conteúdo da
profissão. Além de competências técnicas, relativas à assistência e ao cuidado, as novas
gerações sugerem maior tônica a competências gerenciais, à autonomia e à independência na
atuação profissional. Apontam, desse modo, para novas e importantes lutas a serem travadas,
notadamente com poderes e instituições historicamente constituídas em torno do poder médico.
Finalmente, mesmo que intervenções nas instituições a que se vinculam muitos dos
profissionais da Enfermagem sejam complexas e limitações históricas se façam intervenientes,
outra lição importante apreendida, diz respeito à relevância de se escutar mais sistematicamente
os profissionais da área, contribuindo para perspectivas de intervenção mais humanizadas, em
particular tendo em vista a natureza de trabalho por eles desenvolvido. Aprendemos que as
experiências, vivências, dramas profissionais e pessoais, emoções, histórias de vida, se
compartidas e trazidas à tona, com atenção e respeito, em muito podem contribuir para maior

qualidade de vida e suporte à superação dos desafios vivenciados por essa relevante profissão,
ainda pouco enfatizada, no Brasil, no âmbito dos estudos gerenciais e organizacionais.
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