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Prefácio

A enfermagem moderna como um trabalho (ou profissão) 
feminino marcou a sua própria data de nascimento, no final do século 
XVIII, através da organização do espaço que se descortinou quando o olhar 
de uma mulher se deteve no sofrimento dos homens. Foi para recuperar os 
corpos feridos dos soldados que o olhar de Florence Nightingale fez apare-
cer o que durante séculos as mulheres fizeram e permaneceu no limiar do 
invisível, do natural: o cuidado de outras pessoas, a reprodução e a manu-
tenção da vida.

Este olhar já seduzido pela racionalidade científica separou as coi-
sas dos seus significados. Neste tempo, o detalhamento e aguçamento das 
observações, das minúcias do ambiente, dos calafrios provocados pelas cor-
rentes de ar, o controle da luz, da água, do ar, do ambiente, tão próprios 
do cotidiano feminino, adquiriam o estudo de objeto, podiam ser medidos, 
pesados, controlados, submetidos. Para estas mulheres, arrumar o ambien-
te hospitalar, separando as coisas sujas das limpas, oferecer proteção, propi-
ciar sono e repouso, oferecer alimento para recuperação do corpo, poderia 
finalmente ser feito, fora do lar, tornando estas atividades visíveis a outros 
olhares que não apenas os seus. Foi preciso o olhar de mulher para trans-
formar tarefa em trabalho e redizer o que nunca fora pronunciado. Um 
século e meio depois, parece que este exercício de tornar visível o invisível 
continua laboriosamente sendo executado por outra mulher, desta vez na 
Escola de Enfermagem, por Elizete Passos.

Para apreender as mutações que se deram no decorrer dos 50 anos 
da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EEUFBA), 
Elizete percorre por caminhos e regiões em um tempo onde as coisas e 
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as palavras ainda se pertenciam, onde o modo de ver as coisas e o modo 
de dizê-las eram tão próximas que, às vezes, se confundiam. Remontar o 
passado, para entender o presente e construir o futuro não é uma tarefa 
fácil em um tempo de futuro onde o número de anos de vida representa 
muito mais um tempo do passado. Humberto Eco nos recorda da cruel 
realidade da Universidade, onde só os professores (e eu acrescento, e os 
livros) envelhecem. Os alunos serão sempre jovens e belos alunos. O que 
significa para uma Escola que forma majoritariamente mulheres, comple-
tar 50 anos? Será que, vaidosa, se espelhará no exemplo das suas alunas? 
Será que permanecerá como espectadora impassível com o passar dos anos? 
Balançará os ombros e pensará que está isenta destes devaneios, por que é 
e será uma instituição? Ou, quem sabe, permitirá que sejam investigadas as 
entranhas, para que se refaça e continue viva?

Este livro não trata apenas de rever o passado, mas de reconstruí-lo 
a partir do olhar aguçado de uma pesquisadora. A autora, ao incorporar a 
perspectiva de gênero à analise de um trabalho feminino, possibilita não 
apenas a compreensão deste, mas de outros trabalhos femininos, princi-
palmente os da área de saúde que surgem e se desenvolvem sob a égide do 
poder médico.

Entender as possibilidades/articulações deste trabalho/profissão é de 
crucial importância nestes tempos de globalização de generalizações su-
perficiais, de pseudo-superações. É  possível que, após a leitura, a pergunta 
crucial que atormenta as profissões femininas “é subordinada porque é fe-
minina ou é feminina porque é subordinada” continue ainda nos atormen-
tando com a sua radicalidade dialética, porque somos mulheres e anjos.

Sílvia Lúcia Ferreira
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