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RESUMO: Trata-se de um projeto de pesquisa de doutorado com abordagem qualitativa, histórico, 

descritivo, na modalidade de história oral temática, com o objetivo de investigar e desenhar a 

trajetória de enfermeiros empreendedores da década de 1980, na cidade de São Paulo. A história 

será narrada por enfermeiros pioneiros do empreendedorismo da década de 1980, indicados no 

Recenseamento Nacional do Conselho Federal de Enfermagem. As categorias temáticas definidas 

a partir dos depoimentos serão analisados à luz de Minayo com o desenvolvimento de três etapas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados para interpretação.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Contrato de risco; Mercado de trabalho; História. 

 

THE TRAJECTORY OF ENTREPRENEUR NURSES IN SÃO PAULO DURING THE 1980s DECADE: 

FOREWORD 

 

ABSTRACT: A doctorate research with a descriptive, historical and qualitative approach in the 

modality of thematic anecdotal history, aimed at investigating and tracing the trajectory of 

entrepreneur nurses during the 1980s decade in the city of São Paulo. The history was told by 

pioneer nurses in the entrepreneurship of the 80s, and was indicated by the National Census of 

the Federal Nursing Council. The theme categories were defined through a testimony and were 
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semestre de 2014. 
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analyzed according to Minayo, which followed three steps: pre-analysis, exploration of the data 

and treatment of outcomes for interpretation. 

KEYWORDS: Nursing; Entrepreneurship; Job market; History 

 

 

LA TRAYECTORIA DE ENFERMEROS EMPRENDEDORES “PAULISTANOS” EN LA DÉCADA DE 1980: 

NOTA PREVIA 

 

RESUMEN: Se trata de un proyecto de investigación científica con abordaje cualitativo, histórico, 

descriptivo en forma de temática oral con el fin de investigar y diseñar la trayectoria de los 

empresarios  enfermeros de la década  de 1980, en la ciudad de San Pablo. La historia fue contada 

por los enfermeros emprendedores y pioneiros de la década de 1980, indicados en el Censo 

Nacional Del Consejo Federal de Enfermería.  Las categorías temáticas construídas fueron 

analizadas por el método de Minayo comprendiendo  el desarrollo de tres fases: primer análisis, 

exploración de materiales y tratamiento de los resultados para su interpretación.  

PALABRAS CLAVE: Enfermería; Contrato de Riesgo; Mercado de Trabajo; Historia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Empreendedorismo é o processo de fazer algo novo (criação) e/ou algo diferente 

(inovação), com o propósito de criar riqueza para o indivíduo e agregar valor para a sociedade(1). 

A temática já é discutida há bastante tempo,  mas foi em 1999, com a criação da pesquisa 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), utilizada para medir as taxas de empreendedorismo 

mundial, que o assunto tomou envergadura. Nesse estudo, o Brasil se destacou entre os países 

pesquisados, tendo alcançado o 15º lugar de empreendedorismo por oportunidade em 2005, o 

que caracteriza a criação de uma atividade favorável ao mercado socioeconômico(2). 

No Brasil, as micro, pequenas e médias empresas são responsáveis pela geração de grande 

parte dos empregos formais e informais, oferecendo 57,3% dos empregos formais e respondendo 

por 20% do Produto Interno Bruto (PIB)(3). 

Na Enfermagem, a temática tem sido cada vez mais discutida visto que, neste novo século, 

as vagas de emprego nos hospitais e serviços de saúde estarão cada vez mais escassas devido às 

crises financeiras e uma sobreoferta de profissionais despreparados, frente ao perfil estabelecido 



 95 

pelas empresas empregadoras. Alunos do curso de graduação em enfermagem, futuros 

enfermeiros, têm fraquíssima ou nenhuma tendência ao empreendedorismo(4).  

O enfermeiro enquadrado entre as profissões liberais, por meio da Portaria no. 94/62, de 

27 de março de 1962, pode atuar em um negócio próprio, ou seja, ser um enfermeiro 

empreendedor neste novo século. Na história dos primórdios do empreendedorismo na 

Enfermagem, o número de clínicas de enfermagem independentes, desde os primeiros registros 

datados são de 1965, cresceram nos anos de 1980 e 1983, sendo que o maior número delas, nessa 

época, estava localizado em São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul e Bahia(5).  

Nos últimos 20 anos houve aumento do número de empresas de enfermagem aberta por 

enfermeiros em São Paulo, identificadas um total de 196 empresas em 2011, cabendo indagar: Foi 

sempre assim? Quem foram os enfermeiros empreendedores da década de 1980? O que levou 

esses enfermeiros a criarem seus próprios negócios e como eles o fizeram? Para responder a esses 

questionamentos o presente projeto tem, como objetivo geral, investigar e desenhar a trajetória 

de enfermeiros empreendedores da década de 1980, na cidade de São Paulo. 

 

MÉTODOLOGIA 

 

 Trata-se de estudo histórico, descritivo, na modalidade de história oral temática, sendo que 

o Referencial Teórico-Filosófico estará baseado nos pressupostos de Peter Drucker, dentre os 

quais se destaca o entendimento que o espírito empreendedor é, uma característica distinta, seja 

de um indivíduo, ou de uma instituição, não se tratando de traço da personalidade; portanto, o 

empreendimento é um comportamento e suas bases são o conceito e a teoria e não a intuição(6). 

 Para narrar a história serão selecionados enfermeiros pioneiros do empreendedorismo da 

década de 1980, que criaram seus próprios negócios na cidade de São Paulo, indicados no 

Recenseamento Nacional do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). O período histórico desse 

recorte é compreendido pela obrigatoriedade dos registros das empresas em atividade na área  da 

enfermagem de registrarem-se no COREN, após a Resolução no  6.839, de 30 de outubro de 

1980(7). 

Para recuperar e desenhar a trajetória histórica será utilizada a entrevista semi-

estruturada, com a pergunta norteadora: Como foi sua trajetória na implantação de seu 

empreendimento?  

A coleta de dados se efetivará após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da 

universidade a que o trabalho está vinculado. As entrevistas serão realizadas mediante assinatura 
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do Termo de Transferência de Direitos Autorais (TTDA) para a autora e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Os depoimentos serão gravados, transcritos na íntegra e realizada a 

textualização, a transcriação e validação pelos narradores. As entrevistas serão lidas 

exaustivamente, os núcleos de sentido codificados, para a identificação de unidades de significado 

e posterior construção de categorias, o que possibilitará a sua definição, para que seja efetuado a 

análise temática, à luz de Minayo, com o desenvolvimento de três etapas: pré-análise, exploração 

do material e tratamentos dos resultados para interpretação. 
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