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RESUMO

Pesquisa em andamento referente ao Projeto de Iniciação Científica da UNESA. Tem como título “Cuidado de Enfermagem nas Imagens de 
Esculturas de Enfermeiras” e como foco, a análise da gestualidade entre as esculturas de enfermeiras situadas na Cruz Vermelha Brasileira - Rio de 
Janeiro (CVB-RJ). Inserido na linha de pesquisa História de Enfermagem, tendo como área predominante História da Enfermagem. Para estudar 
história faz-se necessário, pensar o passado no presente por meio de formas diversas, o que possibilita a construção e reconstrução de momentos 
por meio de marcos/fontes deixadas por antepassados, como é o caso das esculturas abordadas nesta pesquisa. Na trajetória da enfermagem, 
existem diversas pessoas que contribuíram e deixaram um marco na história, sendo consagradas por suas atuações/colaborações, e que 
receberam tributos em forma de arte, trazendo a possibilidade da análise da imagem e da demonstração do cuidar, retratado através de tais 
obras. Observando tais imagens, percebeu-se certa semelhança entre elas, seus posicionamentos e gestos. Logo, surgiu o questionamento: Qual a 
similitude das gestualidades que se estabelece entre as esculturas de enfermeiras na CVB-RJ? Objeto de estudo: Imagens das esculturas de 
enfermeiras na CVB-RJ. Objetivo: Identificar a existência de relação entre as esculturas em homenagem às enfermeiras na Praça da CVB. O 
aspecto metodológico abordado é o histórico-social, através de documentos escritos e fotográficos. Critérios de busca: Imagens de enfermeiras 
na forma de esculturas e que estejam localizadas na Praça ou no prédio da CVB-RJ. O processo ocorre por meio da coleta de dados, no caso, a 
procura pelas obras que se adequam aos critérios de busca, objetivando a interpretação das mesmas. Esta análise ocorre por meio de fotografias 
(como uma maneira para aproximar as esculturas que seriam analisadas dando a possibilidade de vislumbrar a imagem de forma mais apurada), e 
também no próprio local onde as esculturas encontram-se expostas (Praça da CVB-RJ), o que permite uma observação mais minuciosa/detalhada 
das obras. O instrumento utilizado para análise é uma matriz de análise aplicada nos fac-símiles do estudo, pelo qual se pretende identificar e 
comparar elementos de linguagem não verbal, como forma de comunicação, expressão facial e corporal e atributos pessoais, o que permite a 
realização de uma analogia entre cada escultura analisada e suas finalidades. Resultados: Até o momento, foram encontradas 02 (duas) imagens 
que obedecem aos critérios e estão sendo analisadas, são elas: “Monumento às Enfermeiras Voluntárias” (homenagem às primeiras Enfermeiras 
Voluntárias da Cruz Vermelha); “Placa Narrativa de Anna Nery” (homenagem à Anna Nery, por sua atuação na Guerra do Paraguai). A análise das 
obras tem a finalidade de comparar as esculturas e descrever o que se pode observar nelas, como sinais e significados que tais figuras 
representam e transmitem. Conclusão: A partir da análise das obras, pode-se dizer que emblemas como símbolo da cruz, vestimenta longa e véu 
são entendidos como representações objetais. Logo, tais representações apresentadas nos corpos das enfermeiras de cada escultura tiveram sua 
marca simbólica, compreendida como uma assinatura imagética. O gesto, um movimento que se faz palavra, é aplicado constantemente na 
prática da enfermagem através do cuidar. Gestos esses, que serviram de moldes e foram representados/transmitidos nas esculturas analisadas, 
possibilitando vislumbrar o passado por uma maneira ainda mais próxima da realidade.
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