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RESUMO 
 
Este artigo tem como propósito central investigar trajetórias de carreira de enfermeiras de três 

especializações da Enfermagem - Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e 

Enfermeiro - considerando diferentes grupamentos etário-geracionais. Em termos 

metodológicos  a pesquisa que subsidiou seus  resultados pode ser caracterizada como  de 

abordagem qualitativa, conduzida por meio do método de estudo de casos múltiplos, 

envolvendo a realização de entrevistas em profundidade e semiestruturadas, subsidiadas por 

associações livres, estimuladas por imagens. Os dados obtidos foram tratados a partir de análise 

de conteúdo, bem como de procedimentos inspirados nas técnicas de história de vida e de 

evocação de imagens. O conjunto dos achados corrobora percepções empíricas, bem como 

dados de pesquisas científicas, que apontam para diferenças quanto à compreensão da noção de 

carreira entre distintos grupamentos geracionais que convivem, não raro simultaneamente, nos 

contextos organizacionais da contemporaneidade. 

Palavras-chave: Carreira; Tipos de Carreira; Desenvolvimento de Carreira; Enfermagem; 

Grupamentos Etário-Geracionais. 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A enfermagem consiste, no Brasil, profissão que ocupa mais da metade dos profissionais 

da área da saúde, tendo sido em anos recentes submetida a constantes mudanças regulatórias e 

institucionais, que afetam diretamente as carreiras e o exercício profissional de seus ocupantes 

(CFE, 2003). Constituída predominantemente por profissionais do sexo feminino contempla, 

não obstante, ampla diversidade de subgrupos profissionais, caracterizados pelo grau de 

instrução (especializações profissionais): Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e 

Enfermeiro. Em decorrência, seu universo se vê marcado pela heterogeneidade quanto à 

qualificação formal e práticas regulamentadas pelo órgão regulador da profissão, tornando-os 

cada vez mais complexos quanto à gestão. 

Igualmente, não se pode ignorar em tal panorama, mudanças demográficas recentes, as 

quais agregam à diversidade profissional no campo da enfermagem outro significativo 

componente: a diferença entre grupamentos etários. Em estudo realizado por Messias (2010) é 

possível, por exemplo, constatar discrepâncias entre idades dos profissionais envolvidos no 

estudo, com um espectro que varia entre 20 e 70 anos. Ou seja, três grupamentos etários com 

peculiaridades, objetivos profissionais 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, a questão central da pesquisa que subsidiou os resultados deste estudo pode ser 

assim definida: De que forma diferentes trajetórias profissionais na enfermagem, no Brasil, - 

Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro - são vivenciadas por mulheres 

de diferentes grupamentos etário-geracionais? Em outros termos, buscou-se investigar de forma 
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aspectos diretamente vinculados às dimensões familiar, educacional e profissional – forjam 

imaginários, escolhas e trajetórias de carreira. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. Carreiras em transformação: do modelo tradicional ao moderno 

 
De modo geral, as origens da noção de carreira, em sua acepção moderna, podem ser 

identificadas já no século XIX, com a revolução industrial. Nesse contexto, para Hall (2002: 

12), a carreira pode ser compreendida como “[...] uma sequência individualmente percebida de 

atitudes e comportamentos associados com experiências e atividades relacionadas ao trabalho 

durante a vida de uma pessoa". 

Sob tal perspectiva, um primeiro modelo de carreira, denominado de tradicional, 

perdurará praticamente hegemônico até meados dos anos 1970. De acordo com Hall (2002), tal 

modelo se notabiliza por características como a predominância de mão de obra masculina, 

possibilidade de ascensão apenas aos grupos sociais dominantes, progressão linear e vertical, 

como maior estabilidade no trabalho. 
Já no segundo modelo - carreiras modernas - tanto o homem, quanto a mulher 

apresentam-se atuantes no mercado de trabalho, é pautado por maiores possibilidades de 
ascensão profissional, muito embora de forma descontínua, e as progressões se caracterizam por 
maior horizontalidade. Além disso, operam em contextos em que se verificam maiores 
oportunidades a distintos grupos sociais, tendo, no entanto, os trabalhadores, pouca ou nenhuma 
estabilidade (Chanlat,1995). 

Mais contemporaneamente, tal noção vem sendo substituída por formatos de 
encarreiramento e trajetórias profissionais que assumem desenhos mais afins a uma espiral. Em 
vez de subir escadas, o indivíduo transita em ziguezague, atendendo às necessidades de 
contextos de negócios e organizacionais centrados nas noções de flexibilidade e adaptabilidade 
(Peçanha, Constantino, Limongi-França, Silva, 2011; Kilimnik, Castilho, Sant’Anna, 2008; 
Inkson, 2004; Evans, 1996; Schein, 1996). 

 
2.2. A carreira sob enfoque 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 

determinadas situações e instituições, como valores, crenças, ética no trabalho, razões pelas 

quais trabalham, objetivos e inspirações (Smola & Sutton, 2002). 

Para Sullivan, Forret, Carraher (2009), contemporaneamente, são indicados como 

Geração Veteranos os nascidos entre 1922 e 1945, Geração Baby Boomer os nascidos entre as 

décadas de 1946 e 1964, como Geração X, os nascidos entre 1965 e 1983, os nascidos entre os 

anos de 1984 e 2002 são chamados de geração Y ou Geração Millenium e os nascidos após 
2002 são denominados geração Z. 

Segundo esses autores, a geração Veteranos - ou Tradicionalistas - são compostos por 

brasileiros nascidos sob o signo do movimento tenentista. Foram influenciados pela Revolução 

de 1930 e vivenciaram suas adolescências na Era Vargas. Alguns chegaram a participar da 

Segunda Guerra Mundial, outros emigraram para o Brasil, fugindo da guerra. Foram também 

inspirados por outros eventos que são descritos como conservadores e disciplinadores, como 

tendo sensação de obrigação e contensão fiscal (Niemiec, 2000). Têm como base valores 

associados à família, lealdade e respeito pela autoridade e à moralidade. 

Já os Baby Boomer referem-se ao grupo geracional formado por indivíduos nascidos 

entre 1946 e 1964, durante o período pós Segunda Guerra Mundial (Sullivan, Forret, Carraher, 

2009). São chamados como tal devido à explosão de nascimento de bebês nesta época, se 

comparado ao censo anterior a estas duas décadas, observou-se quantitativo extra de 17 milhões 
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de nascidos (O'Bannon, 2001). Tal período foi marcado pela necessidade de reconstrução do 

mundo destruído pela Segunda Guerra Mundial (Santos, 2011). Enquanto crianças, comumente, 

olhavam com grande atenção adiante, na busca de luz no final do túnel. Em decorrência, são 

habitualmente percebidos como idealistas e otimistas. Em linhas gerais, no entanto, viveram em 

uma época em que a família era o centro da sociedade e se lutava pela inclusão da diversidade. 

No mais, os Baby Boomer têm sido caracterizados como indivíduos que acreditam que o trabalho 

árduo e sacrificado são o preço a pagar para o sucesso. 

A geração X, por sua vez, compreende os nascidos entre 1965 e 1983, inicia-se com o 

contato com a globalização, com a televisão e com o consumo massivo de produtos (Sullivan, 

Forret, Carraher, 2009; Oliveira, 2009). Também chamados de geração Coca-Cola, viram o 

surgimento do videocassete e do computador pessoal. Os X cresceram na sombra dos Baby 

Boomer e como vivenciadores da situação, resistiram a tudo o que a geração anterior “abraçou” 

(Zemke, Raines, Filipczak, 1999). Viram as mudanças nas relações familiares, como mães 

saírem de casa para trabalhar e conquistarem a independência financeira. O idealismo utópico 

foi trocado por um realismo objetivo, cético e consumista em plena Guerra Fria. Para Messias 

(2010), tal grupamento é profundamente fragmentado, apresentando indivíduos com perfis 

hipertradicionalistas, até aqueles que precisam de apoio e flexibilidade, adicionada a sua aversão 

a uma supervisão próxima e autoritária. 

Quanto à Geração  Y, também nomeada de iGeneration ou Geração  Millenium, é 

constituída por indivíduos mais espertos, saudáveis e tolerantes (Amaral, 2004). Nascidos entre 

1984 e 2002, cresceram em plena globalização social, política e econômica, além do uso 

indiscriminado da informação (Sullivan, Forret, Carraher, 2009), sendo este por meio de TV a 

cabo, celulares, e-mail, blogs e redes sociais que os transformaram em seres conectados a um 

mundo virtual. Seus pais foram super protetores e fizeram todos os sacrifícios possíveis para 

que não faltasse nada a esta geração e para superarem as deficiências que eles pais, tiveram em 

sua educação (Lancaster & Stillman, 2011). A geração Y viu seus pais perderem seus empregos 

depois de anos de serviço leal, tornando-os assim, aptos a abandonarem as organizações após 

dois a três anos de prestação de serviços. Ainda, viram a terceirização do emprego, 

investimentos estrangeiros e a globalização, resultando em impactos marcantes sobre os 

contratos psicológicos que estabelecem com as organizações. 

 
3. METODOLOGIA 

 
No que tange à metodologia de pesquisa, a pesquisa que subsidiou os resultados deste 

estudo pode ser caracterizada como um estudo de campo, de natureza qualitativa, desenvolvida 

a partir do método de estudo de casos múltiplos (Yin, 1989). Pode ainda ser ainda caracterizada 

como aplicada e de caráter descritivo. Concomitantemente, apresenta características de uma 

pesquisa comparativa, ao ter por objetivo investigar diferenças - e semelhanças - em relação às 

âncoras de carreira, entre profissionais de diferentes trajetórias profissionais na Enfermagem. 
Em relação aos sujeitos de pesquisa foram consideradas mulheres profissionais das três 

classes da enfermagem: Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeira, dos 
grupamentos geracionais Baby Boomer, Geração X e Geração Y, da região metropolitana de 
Belo Horizonte (MG). 

Cabe registrar a impossibilidade de incorporação de representantes das gerações 
Veteranos e Z, não identificados junto às instituições de trabalho alvo da coleta de dados, 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e em profundidade. Convém salientar que 
durante a condução das entrevistas as participantes foram solicitadas a selecionar, dentre revistas 
e jornais disponibilizados, imagens representativas de sua trajetória de vida, escolar e 
profissional, bem como expectativas futuras de carreira. As entrevistas foram agendadas e 
realizadas no período de abril a julho de 2016. Os depoimentos produziram 15 horas de
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gravação  em  áudio,  que,  posteriormente  transcritos,  produziram  cerca  de  150  laudas  de 

digitação. 

Igualmente vale mencionar a adoção de metodologia de história de vida. Aspectos 

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), 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 Silva et al.  (2007: 31), 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. 

 
Convém pontuar que a técnica de história de vida, subsidiada pela associação livre, 

estimulada por imagens, apresentou-se bastante aderente aos propósitos deste estudo. 
Finalmente, para o 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 & Coulter, 1995), conforme 
aplicada em estudos gerenciais e organizacionais por Kraft e Nique (2002) e Kilimnik, Castilho, 
Sant’Anna (2008). 

 
4. ACHADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Geração Baby Boomer 

 
Nascida em dezembro de 1955, BB é divorciada, tem três filhos e netos, estudou até a 

quarta série, tendo como formação básica curso de 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. Nascida em família pobre, no interior de Minas Gerais, com nove irmãos e pais 

rígidos, BB 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 “para que realizassem as atividades domiciliares”.
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Aos 16 anos, BB casa-se com um antigo colega de infância. Sem saber o que era 

casamento, toma a decisão motivada pelos “problemas com os pais”, em relação a quem alega 

histórico de agressões e maus tratos. Por muito tempo assumiu o papel de mãe e esposa - o 

marido não admitia que trabalhasse fora -, porém, dificuldades financeiras levaram-na ao 

mercado de trabalho, “para 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, desestimulando-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”: seus filhos -, 

ingressa em curso de formação de Atendente de Enfermagem, contrariando seu marido, que a 

“achava sem competência”. 

No entanto, decidida, concluiu a formação com êxito. Descrevendo-se “como não muito 

boa em relação às teorias do curso”, mas compensando a fragilidade nas “atividades práticas”, 

atuará na função 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 têm, então, prazo para adequação à classe de Auxiliar de Enfermagem, por meio 

da integralização via curso de complementação - Profissionalização dos Trabalhadores da Área 

de Enfermagem – PROFAE, ofertado pelo Ministério da Saúde. Mesmo com dificuldades, 

conclui o curso, afirmando, claramente, ser seu objetivo a evolução de sua profissionalização, 

não apenas por obrigatoriedade do cumprimento da Lei: [...] Era para mim desenvolver. Era 

interesse, com certeza. Aumentou muito meu conhecimento”. 

Como Florence Nightingale, matriarca da Enfermagem moderna, BB diz responder a um 

“chamado de Deus”: “Eu falo que eu tenho um dom que não sou eu quem faço e fiz o que eu fiz 

[...]. Tem hora que eu acho que não é eu que fiz. Eu não acredito hoje, vendo essa pessoa simples 

que eu sou, que já fiz o que eu fiz”. 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 disponibilizadas durante as entrevistas (Figura 1). 
 

 

Figura 1. “Esta Figura é a Minha”           Figura 2. “O Trabalho em 

Equipe” 

Figura 3. “É o que Eu Gostava”
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Figura 4. “Esse Elefante...”             Figura 5. “Essa Aqui é Final” 

 
 

 
 

Segundo BB, a imagem que ilustra uma mulher arrumada, segurando uma bolsa é um 

“reflexo de si”. Nomeando-a de “Esta figura é a minha”, BB 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 que expõe um grupo de cozinheiros montando pratos (Figura 2), 

BB faz referências à importância que atribui ao trabalho e ao suporte da equipe, segundo ela, 
indispensáveis à natureza do trabalho em Enfermagem. Diante da imagem de uma panela de 
macarrão (Figura 3), BB denota sua “fome” de aprender e o prazer em realizar um bom trabalho, 
assim como o de saborear um bom prato. 

A imagem do elefante (Figura 4), por sua vez, sintetiza 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 imagem de uma 

senhora idosa próxima ao andador (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, nascida em outubro de 1965, é uma dos cinco filhos de pai torneiro mecânico e mãe 

doméstica. Aos três anos de idade, durante o parto de seu quarto irmão, perde a mãe e diante 

das circunstâncias, X e seus dois irmãos mais velhos são conduzidos à Fundação Estadual para 

o Bem-Estar do Menor – FEBEM, tendo os dois mais e com problemas de saúde, adotados por 

familiares. 
Durante sua estadia na FEBEM, em Belo Horizonte (MG), X informa não ter passado 

bons momentos: “[...] lá era uma coisa muito esquisita, muito ruim, a comida era ruim, não 
tinha divertimento. É, lá eles faziam mais covardia com a gente.  De lá não tenho boas 
lembranças não”.  Aos 12 anos, X é transferida para a unidade da instituição, em Ouro Preto 
(MG). Segundo ela, na nova unidade sentia-se protegida: “No colégio interno eu tinha aquela 
‘bola’ que me cercava, que eram os diretores e supervisores, que davam toda a assistência”. 
Embora sem muito contato com o meio externo, X relata o sonho de ser médica, para cuidar de 
seu pai: “Eu sempre falava isso no colégio interno, que quando eu saísse eu ia cuidar do meu 
pai”. 

Aos 16 anos deixa a FEBEM e passa a morar com uma prima, ajudando-a nos cuidados 

da casa. Dado o tamanho da casa e o excesso de trabalho, X vai morar com a irmã, a quem ajuda 

a cuidar de seu pai que estava doente: “Realizando talvez meus sonhos da época do colégio, eu
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fui para casa para cuidar do meu pai. Depois eu peguei meu irmão de criação para cuidar dele 

também”. 

No início dos anos 1980 consegue emprego como babá na residência de um médico. 

Mesmo relatando ter gostado da atividade, declara não ser o emprego que esperava ter, tendo- 

o assumido mais por se sentir na obrigação de contribuir financeiramente na renda familiar: 

“[...] meu pai era muito bravo, muito ruinzinho, ele falou assim "eu não vou mais tratar de [....]". 

Isso me chocou muito, eu estava com 18 anos e muito crua para ao mundo aí eu falei assim: 

Não [...]. Tenho que procurar alguma coisa para fazer". Acabou por permanecer na função por 

apenas seis meses, quanto, o pai, não obstante seus modos simples e rudes, a incentiva e financia 

o curso de Atendente de Enfermagem: “A matrícula ele quem fez com muito custo, tadinho, ele 

era torneiro mecânico, o trocadinho que ele ganhava ele me matriculou, eu fiz o curso de 

atendente na escola Ideal de Enfermagem. Meu pai sempre colocava o grosso, como chamava 

antigamente o arroz e feijão, e não deixava a gente sem o café da manhã”. 

Com a conclusão do curso, X passa a atuar como atendente em uma clínica psiquiátrica 

na em Vespasiano (MG), cidade da região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Na 

instituição, com o apoio de alguns médicos e da prefeitura municipal realiza o curso de Auxiliar 

de Enfermagem. Como contrapartida ao financiamento pela prefeitura, ao retornar ao trabalho, 

presta serviços durante nove meses na maternidade da localidade. Da maternidade, X é alocada 

no Programa de Saúde da Família – PSF, no qual atua por sete anos. Nesse período, X conclui 

o curso técnico de Enfermagem, também com apoio da prefeitura local. Ao rememorar seu 

percurso nesse período, X atribui sua persistência tanto à necessidade de manter-se no mercado 

de trabalho, quanto ao desejo de seguir adiante em sua “missão de ajudar”: “ 

 
Foi chegando aquela época em que pelas mudanças na lei, a função de Atendente de Enfermagem 

não iria existir mais, iria existir só Auxiliar de Enfermagem. Aí tive que ficar trabalhando como 

Auxiliar, porque eu precisava de me sustentar. E, também não tinha como fazer o curso técnico 

de Enfermagem, devido ao meu pai doente, meu irmão doente. Então eu fiquei parada no tempo 

como Auxiliar de Enfermagem. Quando me dei por conta, eu tinha pouco tempo para me adequar à 

função de Técnico de Enfermagem. Não sei se tempo máximo para adequação era de cinco anos, 

seis anos. Não sei, mas era mais ou menos isso. Daí tive que me apressar. Felizmente contei com 

muito apoio das instituições de saúde em que trabalhava e da prefeitura da cidade. 

 
Nesse contexto, X relata o agravamento da saúde do pai, que se descobrira tuberculoso: 

“[...] ele ficou bastante tempo internado, depois ele retornou e começou a ter problemas 

pulmonares, teve pneumonia, teve embolia pulmonar, depois enfisema pulmonar crônico, ficou 

usando oxigênio em casa, acabando por morrer, em 2000, em nossa casa, ao meu lado”. 

Deixando o Programa de Saúde da Família – PSF, X ingressa em uma instituição privada, 

onde, atualmente, completa 30 anos de serviços prestados. Ao ser questionada sobre sua 

satisfação quanto à profissão, X declara-se “Satisfeita. Nessa profissão eu estou conquistando 

tudo que, ou melhor, estou realizando tudo que de certa forma desejei: ajudei meu pai, estou 

ajudando meus irmãos. O meu salário é todo para eles, focado nos meus irmãos. Assim que 

todos estiverem estabilizados aí eu vou olhar para mim”. Complementa destacando que nunca 

pensou em se casar, nem em ter filhos: “[...] minha vida é dedicar à família, a cuidar de meus 

irmãos”, reitera. 

X salienta também nunca ter-se preocupado com um planejamento formal de sua 
carreira. Segundo ela, sua vida profissional acabou por seguir um curso natural: “Fui me 

adaptando aos momentos, conforme a necessidade, conforme as exigências da profissão. E fui 

gostando, fui me realizando”. Quanto ao momento de definitivamente se aposentar, X, salientar 

que será “[...] em breve. Está próximo, mas não quero parar de trabalhar não, apenas não quero 

ficar nesta correria de cidade para outra cidade, ônibus, isso é muito cansativo, não é?”, interroga 

X.
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Nessa direção, reitera não pensar em encerrar sua vida profissão tão cedo. Objetiva, no 

entanto, buscar por um trabalho em uma cidade mais tranquila, diferente da metrópole: “Eu 

quero finalizar pensando que eu fiz tudo de bom, fiz muitos pacientes felizes, os que sentiram 

confiança em mim, e a gratidão que eles têm pela gente. Assim eu quero finalizar. Em breve 

[...]. Está próximo [...]. Mas não quero parar de trabalhar não, apenas não quero ficar nesta 

correria de cidade grande, ônibus, metrô [...]. Isso é muito cansativo, não é!?” 

Quanto à disponibilidade em avançar em seus estudos, X propiciou longos relatos 

mediados por rememorações, suscitadas por imagens pacientemente selecionadas. Dentre elas, 

destaca a figura de um relógio. Para X, a imagem lhe remete ao “corre-corre do dia-a-dia”. 

Registra, também, seu compromisso com instituições por que passou, em especial, à 

pontualidade por que sempre primou na realização de seu trabalho. 

A fim de expressar seu ideal de trabalho, aponta a Figura 7, por ela denominada “Meu 

Sonho de Trabalho”. Nela faz destaque para uma mulher “bem aparentada”, em meio a uma 

reunião com outros três componentes, “possivelmente trocando ideias sobre trabalho”: “[...] esse 

é o meu sonho: trabalhar em uma equipe. Só que é difícil, sempre tem falha. Mas, a equipe tende 

a reduzir as chances de erros. Como seria melhor trabalhar em conjunto. E, de fato, se um desvia, 

o resultado desaba”. 

Outra figura amplamente enfatizada por X apresenta a imagem de um computador 

(Figura 8). Por meio dela, X procura explicitar a relevância em sua trajetória de vida e profissão, 

a capacidade de executar inúmeras funções, sua busca por conhecimento, sua disponibilidade 

para conversar, elucidar dúvidas e aprender. 

A fim de traduzir suas expectativas quanto ao término de seu atual ciclo profissional, a 

X apresenta a Figura 9 - “É Guerreira, Vitoriosa” -, em que se estampa a foto do velocista 

jamaicano Usain Bolt: “[...] É assim que me vejo: uma guerreira, vitoriosa. Isso aqui finaliza 

toda a minha vida. Em relação a tudo. É esta para mim a cara da vitória. Sempre caio e levanto. 

É isso que quero continuar sentindo até o final”. 
Figura 6. “O Relógio”                     Figura 7. “Meu Sonho de 

Trabalho” 
Figura 8. “O Computador”

 
 

Figura 9. “É Guerreira, 

Vitoriosa” 

Figura 10. “Corrida dos Sonhos”               Figura 11. “A Bicicleta”

 
 

 
 

Por fim, X refere-se à Figura 10 - “Corrida dos Sonhos” -, afirmando seu interesse em 

montar um empreendimento próprio. Nessa foto, destaca-se a imagem de uma criança e uma 

adolescente correndo juntas, acompanhada pela frase: “Corrida dos sonhos: juntos vamos
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sonhar e ir muito mais  além”. Mais que o  desejo de  ser empreendedora,  complementa  X, 

apresentando a Figura 11 - “A Bicicleta” -, “[...] meu empreendimento é mais pessoal, de equilibrar 

dedicação à profissão com o cuidado à minha família e aos outros, sabe!?”, deixando evidente seu 

“[...] amor, desde sempre, a essa causa”. 

 
4.3 Geração Y 

 
Nascida em maio de 1987, em Belo Horizonte (MG), Y é a segunda filha de outros dois 

irmãos,  de pai  e mãe Técnicos  em  Enfermagem.  Na infância, relata ter  tido  uma  “vida 

tranquila”, em uma família com “bom poder aquisitivo”. 

Durante a adolescência, passou por um período que preferia ficar no quarto, ouvindo 

música. Segundo ela, começou a sair de casa “bem mais tarde, aos 15 anos”. Nessa idade, 

integrando um movimento local de Rock and Roll, conhece um rapaz, Y2, com o qual, um ano 

depois, tem uma filha não planejada: “Foi no susto e a aí a gente ficou junto este tempo todo”. 
Com o nascimento da filha, muda-se para a casa dos pais de Y2 e, pouco tempo depois, 

para um “barracão nos fundos da casa dos sogros”: 

 
Foi uma coisa muito louca, a gente se apaixonou, eu não sei, acho que ninguém acredita que era 

amor ou acha que não era amor, mas era, a gente se apaixonou ficou junto, assim, um ano, ele 

na casa dele e eu na minha. De repente, eu estava ficando mais na casa dele do que na minha, aí 

a mãe dele "constrói aqui atrás", e construímos e aí foi ficando e foi assim, uma coisa muito 

louca”. 

 
Quando abordada sobre a dimensão profissional, Y informa que buscou seu primeiro 

emprego por necessidade de criar a filha: “No começo fui trabalhar, primeiro para criar minha 

filha, foi um objetivo [...]”. 
Inicialmente, Y trabalha como vendedora em uma loja de roupas feminina, porém, como 

precisava se dedicar um pouco mais ao bebé, busca por um trabalho com menor carga horária. 
Teve, então, a oportunidade de conciliar os cuidados maternos com um emprego de seis horas 
diárias em empresa de telemarketing. Informa que teve boas experiências no ramo, embora 
achasse tudo um pouco estranho no início:  “Achei aquilo tudo muita loucura, assim, sabe? 
Gente de todo tipo, de toda crença, de toda raça, tudo ali misturado, aquilo ali é muito louco 
(risos), e você sabe que eu gostei?!” 

Nessa empresa de telemarketing, trabalha por onze meses. Com a oportunidade de 
melhor salário, migrou para outra instituição, na mesma área. Por lá fica oito meses, mudando 
para uma terceira empresa, onde permanece por quatro meses. Conseguindo, novamente, 
melhor proposta salarial - remuneração acima do mercado – transfere-se para outra empresa, 
onde permanece por sete meses, até entrar para a faculdade de enfermagem. Ao ser questionada 
sobre as breves mudanças de emprego, declara:“ Era ganhar mais, porque a Empresa 2 pagava 
mais que a Empresa 1, aí sai da Empresa 1 e fui para a Empresa 2, aí na Empresa 3 eu iria poder 
ganhar comissão de vendas, aí eu fui para a Empresa 3, e fui ganhando cada vez mais, porque 
o último que eu parei, na Empresa 4, o salário é o melhor que tem no mercado para 
telemarketing, é mil e pouquinho”. 

Segundo Y, a escolha de sua profissão se deu pelo seu pai: “Houve influência do meu 
pai. Desde que ele veio para BH que ele tá nessa de trabalhar, primeiro ele começou como 
maqueiro, aí fez curso de Auxiliar, aí fez o curso de Técnico”. 

Antes de entrar na faculdade, Y tentou por diversas vezes o Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM, com objetivo de conquistar bolsa total de estudos pelo PROUNI. Porém, 
mesmo não conseguindo entrou em uma faculdade privada de enfermagem, após prestar 

vestibular e conseguir financiamento privado parcial.
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Indagada sobre seu sentimento por ter escolhido o curso de Enfermagem, a entrevistada 

Y salienta: 

 
“Me sinto bem, mas poderia ter feito outras coisas, porque a influência do meu pai pesou muito, 

porque teve uma hora que eu queria fazer publicidade e propaganda e tinha até uma nota boa e 

ele não me apoiou não, "você não vai ganhar dinheiro, porque a área da saúde é a que mais tem 

emprego hoje em dia, nunca vai acabar e o que que você vai fazer com publicidade e propaganda" 

(imita o pai), ele nem entendia muito sabe, assim, do curso. Aí eu fui e entrei para a faculdade 

de Enfermagem”. 

 
Embora tal relato, Y indica satisfação com a carreira e pelo fato de já ter uma profissão. 

Segundo ela, sente prazer no que faz, “muito bom, muito gostoso o que eu faço. Ainda não 

cheguei naquele estágio em que a pessoa está arrastando chinelo e não suporta mais, eu gosto”. 

Juntamente com esse depoimento, apresenta a figura 11, a qual denomina de “Prazer”. 
 

 

Figura 11. “Prazer”             Figura 12. “Isso Aqui é 

Meu Esforço” 
Figura 13. “A Roupa Dele é de 

Gladiador”

 
 

 
 
 

 
Figura 14. “O Que Eu Quero” 

Figura 15. “Um Atalho 

‘Para’ o Conhecimento”        
Figura 16. “Contato com a Natureza”

 
 
 
 
 
 

Concomitantemente, Y faz menção aos esforços requeridos profissão apontando para a 

Figura 12: “Isso aqui é meu esforço”. Na imagem, um jogador de basquete com uma bola na 

mão, possivelmente apontando para seu objetivo central: acertar a cesta. É provável que a 

imagem do atleta seja uma projeção de Y, que após longo preparo, disciplina e garra, consegue 

jogar com foco no objetivo central que, para ele, como para ela, é vencer o jogo ou obter sucesso 

em carreira: “Isso aqui é meu esforço, a garra, persistência, você vê pelo jeito dele”. 

Faz, ainda, menção ao seu dia a dia no trabalho, por meio da Figura 13: “A Roupa dele 

é de Gladiador”. Na foto, Y destaca a imagem, na qual o ator George Clooney está figurado com  

uma roupa de gladiador romano,  durante  o  filme  “Ave,  César!”.  Gladiadores  eram 

lutadores escravos. Treinados em escola especial na Roma Antiga, eles se enfrentavam para 

entreter o público e o duelo só terminava quando um deles morria, ficava desarmado ou ferido 

sem poder combater. A sociedade romana, sendo altamente militarizada, necessitava de 

oportunidades as quais demonstrassem aos cidadãos presentes nas arenas seu poder bélico, sua 

repulsa à covardia e à rendição, sua coragem e honra através das habilidades e técnicas



11 

IV Congresso Lusófono em Comportamento Organizacional e Gestão 

 

 

 

 

apresentadas pelos combatentes (Barton, 1996). Seguindo tal lógica, Y destaca a coragem ao 

enfrentar diariamente uma “batalha”, mostrando sua força e determinação, ”Aqui é o meu dia a 

dia, uma guerra, uma luta, mas... (risos) aqui, a roupa dele é de gladiador, olha só. Então eu 

coloco essa roupa todo o dia e venho linda, trabalhar.” 

Sobre suas expectativas, Y, oscila quanto a iniciar nova graduação em publicidade e 

propaganda, uma vez que agora “sou independente e consigo financiar meu próprio caminho”: 

 
Então, posso dar um "up", para estender esse trem de Enfermagem ou fazer o que eu queria fazer 

no passado, mas não tive apoio. Agora eu posso fazer sozinha, agora eu posso pagar, agora eu 

posso [...] Não sei. Agora eu posso sonhar e posso concretizar eu mesma. Se não me apoiarem, 

sinto muito, não posso fazer nada. O problema é deles. 

 
Almeja, no entanto, um futuro profissional que lhe permita reconhecimento, 

simbolizando esse desejo com a figura 14: “O que Eu Quero”. Na foto, tem-se a imagem de um 

homem segurando dois troféus. Estes, símbolos de recompensa por uma façanha específica, 

provas ou reconhecimento do mérito pela realização de uma proeza, feito heroico ou fato 

extraordinário. Seguindo exatamente esse conceito, Y salienta: “Esse aqui é o que eu quero, 

acho que todo mundo quer, almeja sucesso, reconhecimento naquilo que faz”. 

Ainda, como ambição a curto prazo, pensa em adquirir bens de consumo; a médio prazo, 

formar uma poupança com valor considerável; e, a longo prazo, em fazer uma outra graduação 

e adquirir um apartamento. 

Já quanto ao final de sua carreira, pensa em parar quando não for mais possível executar 

suas atividades: “Quando não tiver aguentando trabalhar mais, quero fazer nada. Agora eu quero 

que seja uma velhice já ali com uma profissão boa, ganhando bem, né!? Não sei... Talvez 

envelhecer ali no sítio, criando um monte de bicho”. Nesse momento, conclui a entrevista 

apresentando a Figura 16 - “Contato com a Natureza” - em que se registra o contato entre uma 

criança e um lobo simbolizando, para a entrevistada Y, o seu interesse, quando do fim da vida, 

na natureza: “[...] aqui é o que eu quero fazer quando eu tiver velhinha, 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 observa-se 

significativa influência parental, ou seja, as figuras parentais influenciaram a escolha dos 

entrevistados, seja pela própria formação ou do incentivo a estudarem como forma de ascensão 

social. Mesmo na outra metade, o fator herança se mostrou relevante, muito embora pelo seu 

lado negativo. Isto é, pela ausência de apoio e incentivo. Uma entrevistada, em particular, BB, 

destaca os desafios vivenciados para superar lacunas impostas pelos seus pais e do marido e 

avançar nos estudos, em busca de algo melhor em sua vida, mesmo que tardiamente. 

Como alavanca para ingresso no mercado de trabalho, os entrevistados da geração X 

evidenciaram a necessidade de ajudarem seus familiares, que passavam por período de 

dificuldade financeira. Ainda, neste momento histórico vivenciado pela geração X - processos 

sistemáticos de reestruturação produtiva, no Brasil - pode-se observar alterações em relação à 

carreira. Em particular, maior inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado. As 

dificuldades e impossibilidades de somente a figura masculina manter-se como provedora e
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arrima da família, bem como mudanças nos arranjos familiares. O divórcio já não mais tão 

intolerado pela sociedade, acabou por resultar na presença, durante a infância e adolescência de 

dos entrevistados dessa geração, de apenas uma figura parental. 

Inseridos no mercado de trabalho e executando alguma atividade laboral, as três gerações 

apontaram peculiaridades quanto ao perfil e valores profissionais requeridos. Percebe- se a 

fidelidade à profissão, a dedicação ao trabalho e ao empregador, pela representante da Geração 

Baby Boomer, permanecendo por longo tempo nas mesmas instituições e enfatizando o trabalho 

a atividades pessoais. 

Já a profissional da Geração X demonstra maior valor à vida familiar, buscando por meio 

da carreira, maior aderência entre as dimensões pessoal e profissional. Como a Baby Boomer, 

considera a educação formal elemento central de ascensão profissional e social. 

A entrevistada da Geração Y, por sua vez, demonstra menor fidelidade às instituições, 

à própria profissão e mesmo ao trabalho em si. Relevando-se indecisa, movimenta-se com maior 

intensidade pelo mercado de trabalho, em busca de um futuro “encaixe” (Inkson, 2004). 

Interessante salientar, ao se considerar o tempo médio de permanência em instituições de saúde 

observa-se tendências à redução sistemática de espaçamento entre admissões e demissões. O 

Quadro 1 sintetiza os principais achados do estudo. 

 
Quadro 1. Traços da carreira feminina em Enfermagem sob o impacto de diferentes especializações e gerações 
 

Entrevistado 
 

Idade 
 

Geração 
 

Sexo 
 

Especialização 
Metáforas de 

Carreira 
Traços de 
Carreira 

 
 
 
 
 

BB 

 
 
 
 
 

62 

 
 
 
 

Geração 

Baby 

Boomer 

 
 
 
 
 

Feminino 

 

 
 
 
 

Auxiliar de 

Enfermagem 

 
“Esta Figura é a 

Minha” 

“O Trabalho em 

Equipe” “É 

o que eu 

Gostava” 

“Esse Elefante...” 

“Essa Aqui é Final” 

 
 
 
 
 

Tradicional 

 

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

Geração 

X 

 

 
 
 
 

Feminino 

 
 
 
 

Técnico em 

Enfermagem 

“O Relógio” 
“Meu Sonho de 

Trabalho” 
“O Computador” 

“É Guerreira, 

Vitoriosa” 

“Corrida dos 

Sonhos” 
“A Bicicleta” 

 

 
 

Transição 

entre 

Tradicional e 

Moderna 

 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
 

30 

 

 
 
 
 

Geração 

Y 

 
 
 
 
 

Feminino 

 
 
 
 
 

Enfermeira 

“Prazer” 
“Isso Aqui é Meu 

Esforço” 

“A Roupa Dele é de 

Gladiador” 

“O Que Eu Quero” 

“Um Atalho ‘Para’ 

o Conhecimento” 

“Contato com a 

Natureza” 

 
 
 
 
 

Moderna 

Fonte: Elaborada pelos autores.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As opções metodológicas e os instrumentos utilizados (Bardin, 2011; Kilimnik, Castilho, 

Sant’Anna, 2008; Silva et al., 2007; Kraft & Nique, 2002; Zaltman & Coulter, 1995) permitem 

contribuições significativas a respostas à pergunta norteadora desta pesquisa, em particular, a 

constatação de alterações quanto à centralidade do trabalho e ao papel da carreira para as 

profissionais de Enfermagem das diferentes especializações investigadas, bem como possibilita 

corroborar distinções apontadas em estudos anteriores, junto a diferentes profissões, 

direcionados à análise de impactos de mudanças demográfico-geracionais (Cavazotte, Lemos, 

Vianna, 2012; Santos, 2011; Messias, 2010; Oliveira, 2009; Dwyer, 2009; Sullivan, Forret, 

Carraher, 2009; Cennamo & Gardner, 2008; Westerman & Yamamura, 2007; Amaral, 2004; 

Lancaster & Stillman, 2002; Smola & Sutton, 2002; Niemiec, 2000; Zemke, Raines & Filipczak, 

1999; Bastos, 1993). 

Da “escolha” profissional associada ao ideal de “serviço e dedicação” (Schein, 1989), 

do caráter “feminino” e de suplência a necessidades financeiras familiares, corrobora-se, 

ademais, em face de mudanças regulatórias e sociodemográficas, maior demanda por 

especialização e profissionalização do campo (Messias, 2010). Notadamente, na representante 

da Geração Y investigada evidencia-se novos traços e imaginários de carreira (Peçanha et al., 

2011; Chanlat, 1995), com compreensão da profissão ancorada na noção de “estilo de vida” 

(Schein, 1996). 

Espera-se, todavia, que tal transição, seja acompanhada de políticas e práticas de gestão 

que enfatizem escuta mais sistemática das diferenças, propiciando perspectivas mais 

humanizadas, em particular tendo em vista a natureza e impactos do trabalho desenvolvido no 

contexto da Enfermagem. Certamente, as experiências, vivências, dramas pessoais, emoções, 

histórias de vida, imaginários se compartidos e trazidos à tona, com atenção e respeito, em muito 

podem contribuir para maior qualidade de vida e suporte social aos desafios dessa relevante, 

porém ainda pouco estudada, profissão. 
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