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Introdução: O advento da pesquisa de enfermagem sob a luz da teoria das representações 

sociais (TRS), quando afirma de forma comparativa que a área de pesquisa da educação foi 

pioneira nos estudos com a TRS no Brasil, sendo responsável pela maior produção de 

trabalhos na Jornada Internacional das Representações Sociais (JIRS) até o ano de 2003. 

Afirma ainda que, a partir dessa época, a área da saúde passou a apresentar o maior número de 

trabalhos nesse tipo de evento científico, embora as duas áreas se equivalham nesse aspecto 

(1) . Dessa forma, temos que a enfermagem brasileira vem aprofundando seu foco nos estudos 

das representações sociais. Assim, o campo de estudos da Psicologia Social relacionado à 

Enfermagem vem ocupando espaço cada vez maior em termos de qualidade e quantidade em 

sua investigação científica, em que as representações sociais são uma modalidade de 

conhecimento particular entre indivíduos cuja teoria trabalha com o cognitivo desses 

indivíduos e sua interação no meio social atuando em sua formação; é reconhecida como um 

grupo que representa e constrói uma realidade. Objetivos: Analisar a produção científica da 

Enfermagem no Brasil à luz das representações sociais de Serge Moscovici. Métodos: Trata-

se de um estudo bibliométrico acerca das Teorias da Representações Sociais sob a ótica da 

enfermagem nacional. O planejamento de uma pesquisa envolvendo a análise bibliométrica é 

trabalhada por meio de duas principais fases em que temos a coleta, a filtragem e a 

normatização dos dados e, em segundo plano, a análise e a síntese dos dados encontrados na 

literatura estudada. Dentro dessas duas principais fases, temos nove etapas responsáveis pela 

construção do corpus para elaboração do documento final. O banco de dados empregado para 

a constituição do corpus de análise foi o Banco de Teses e Dissertações do Centro de Estudos 

e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn) da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). De 

acordo com banco de dados disponibilizado, foram produzidas no período de 2010 a 2015, 94 

dissertações e 39 teses, em que o objetivo principal da análise é entender o campo de 

determinados estudos, em que, por meio da análise procuram-se artigos mais citados sobre um 

determinado assunto ou tema que determinamos dentro do estudo, cujos artigos mais antigos 

são, por sua vez, considerados como clássicos, podendo conter artigos mais novos, 

finalizando com a análise dos dados de forma descritiva, utilizando como aporte o programa 

Microsoft Excel. Resultados e Discussão: No Brasil, a participação do enfermeiro no 

desenvolvimento da pesquisa se deu a partir da criação da carreira Universitária em 1963, 

evoluindo sobremaneira com o inicio do primeiro curso de Mestrado em enfermagem, a partir 

de 1972, na escola Anna Nery de Enfermagem, na Universidade Federal do Rio de janeiro 

(UFRJ). Aquele ano se constituiu em um marco para o crescimento dessa produção, dando 

assim, início aos cursos de pós-graduação em enfermagem na América Latina (2) . Desde 

então a pesquisa passou a ser institucionalmente assumida como um compromisso da 
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sistema de ensino e à carreira universitária, mas pouco articulada com sistema assistencial (3) 

. Após a análise dos resumos dispostos no banco de dados, evidenciou-se como principais 
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resultados relacionados ao cuidado de enfermagem, cuidados em saúde, de forma crescente; 

aparecem também a epidemiologia e as questões relacionadas à violência. São temas que 

apresentam relevância na área da saúde, com um efeito particular na enfermagem uma vez 

que o enfermeiro é tido como o profissional que tem maior contato com o ser que necessita de 

cuidados. Assim, as pesquisas em sua maioria voltam-se ao reconhecimento do senso comum, 

sobre os cuidados e a assistência empregados pela equipe de saúde, mais diretamente à 

enfermagem (4) . Ao analisar a TRS no contexto das pesquisas em enfermagem no banco de 

dados, temos que 16% das publicações fazem referência à teoria bem como a seu idealizador 

Serge Moscovici, autor de nacionalidade romena naturalizado francês e dono de uma obra 

considerável, tão importante para a Psicologia Social e igualmente difundida na área da saúde. 

Seguindo a linha de pesquisa evidenciada como mais frequente no contexto das pesquisas de 

TRS por enfermeiros, emergem as questões relacionadas à violência em seus vários aspectos, 

mas surge com maior evidência a violência contra a mulher dentro do contexto familiar (5) . 

Conclusão/Considerações Finais: Foi possível observar, durante a análise do banco de 

dados, que as pesquisas de enfermagem no contexto das representações sociais vêm sendo 

empregadas na investigação de objetos cotidianos relacionadas aos cuidados de enfermagem, 

cuidados em saúde de forma geral, epidemiologia sendo mais destacado nos estudos a AIDS e 

a violência no contexto intrafamiliar. É valido ressaltar, também, que as publicações de 

enfermagem não se limitam somente ao corpus analisado com suas dissertações e teses, mas 

possuem maior abrangência quando se busca outras produções com igual qualidade de 

pesquisa sejam ou não embasadas no conhecimento da TRS. Por fim, o crescimento de 

estudos que empregam a TRS sobre a investigação de enfermeiros vem evoluindo e 

apresentando significativa melhora no decorrer dos anos. 
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