
UAÇÃO - MES

1214756 Ac 42467

X.Chiim. D 610.73677 R77lc
Autor: Bottosso. Rosa Maria
Título: Os "claros" e "escuros" do disc



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário do Canela S/N
CEP: 40.110.060 - Salvador-Bahia
Fone da EE: (071) 245-8366 - Fax: 245-8224

OS "CLAROS" E "ESCUROS"

DO DISCURSO IDEOLÓGICO

A ideologia subjacente aos textos de 
Enfermagem em Centro Cirúrgico

ROSA MARIA BOTTOSSO

FC-000Ü7528-6

SALVADOR - BA

1997



ROSA MARIA BOTTOSSO

OS "CLAROS" E "ESCUROS"
DO DISCURSO IDEOLÓGICO

A ideologia subjacente aos textos de 
Enfermagem em Centro Cirúrgico

Dissertação apresentada à Escola 
de Enfermagem da UEBA, coiho 
parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do título de Mestre 
em Enfermagem Médico- 
Cirúrgica. Salvador, julho de 
1997.

Dr.a ELIZETE SILVA PASSOS

ORIENTADORA

SALVADOR - Ba

üHIVERSÍDAÓ^^ERAL Ü3 CSARA
mm A nr* rjfqwjKA „ s. ~



UNIVERSIDADE FEDERAI DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO EM ENFERMAGEM

A presente dissertação foi apreciada c julgada aprovada , pela Comissão 
Examinadora.

Salvador, 22 de agosto de 1997

( OMISSÃ O EXAM INA 1)0RA:

Profa.Dra. I kivia Regina Souza Ramos

Profa.MsC. Marilene Bacellar Baqueiro

Profa.Dra. Elisete Silva Passos (Orientadora)

Presidente da Comissão: Profa.Dra. Valmira dos Santos

Prola. Orientadora:
----- iT

Comissão de Qualificação:

Presidente:

Ia Examinadora:

2!l Examinadora:_____________________________________________________

3a Examinadora:__ . .______________________________________ ___________

Candidata:



DEDICATÓRIA

Aos meus pais:

LU1ZA MARCUZ e NELSON BOTTOSSO



Preâmbulos motivadores

Num tumultuado horário de almoço, uma garotiiiha, em meio a um 
vaivém de panelas e gravetos para o fogão à lenha, participava dos 
preparativos para a festas de fim de ano ouvindo, atentamente, conversas 
de gente grande. Sua mãe falava sobre os mais variados assuntos com a 
filha mais velha e, no meio de tantas informações (umas entendia e outras 
não), uma frase cravou-se-lhe à mente quando ela, ao referir-se a uma 
polêmica notícia do jornal da cidade, comentou:
"E ... nem todo mundo sabe ler o que está escrito nas entrelinhas!" 

Intrigada com esta exclamação e desejosa de saber o que seria ler nas 
entrelinhas, a pequena garota, escondidinha, pegou o jornal e... coitada! 
lia que lia e não via nada além das linhas!

Os anos se passaram e a menina tornou-se mulher, profissional e 
professora de enfermagem. Às voltas com os livros e revistas utilizados 
no ensino, viu-se diante da constrangedora situação de que o discurso 
das entrelinhas se colocava perante as acadêmicas de enfermagem. 
Assim, no cotidiano da vida profissional, os alunos, as colegas de 
trabalho,a equipe de enfermagem foram lhe despertando o interesse cm 
investigar o intrigante poder das entrelinhas de um texto, agora, 
numa situação diferente.

Motivada em desvendar este fascinante discurso, definiu como objeto de 
pesquisa o discurso ideológico, a fim de desvelar a rede de intenções que 
repousam sob os textos científicos, ditando normas, padrões e valores os 
quais nem sempre percebemos ou, sobre cujas consequências paramos 
para refletir, assim, ao final desta caminhada, ela só tem de reverenciar 
aqueles que contribuíram para o seu processo reflexivo, que não nasceu 
do nada mas dentro de um contexto de vida.

Portanto, agradece a todos que estiveram presentes neste cenário, em 
especial, ao seu querido pai (in memoriam), a sua mãe, mulher de garra c 
determinação, e aos seus onze irmãos que, através da pluralidade de suas 
idéias e gostos diferentes, ofereceram um amplo universo de relações.

Agradece, também, àqueles alunos que vivenciaram seus ensinamentos, 
criticando tudo, como guerreiros e, mesmo, àqueles que, em sua 
passividade, não sabiam que estavam inseridos numa filosofia de vida.
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Este estudo tem como objetivo geral analisar o discurso ideológico 

subjacente aos textos de enfermagem em centro cirúrgico, os quais foram 

utilizados pelas docentes das Escolas de Enfermagem no Brasil, no período 

de 1990 a 1996. Especificamente, ele se propôs a identificar o material 

bibliográfico utilizado no ensino de enfermagem em centro cirúrgico nas 

escolas brasileiras, verificar e analisar o discurso ideológico veiculado nos 

textos de enfermagem em centro cirúrgico. Foi utilizado como pressuposto 

metodológico o materialismo histórico, uma vez que este se articula com a 

análise do discurso, facilitando a interpretação no contexto histórico e social. 

Apresenta-se dividido em quatro capítulos. No primeiro — A ideologia e sua 

implicações na educação — desenvolveram-se conceitos de ideologia, 

relacionando-a com as práticas educativas, com os educadores, com os 

currículos e com a linguagem escrita. O segundo capitulo — A ideologia 

presente nas práticas cirúrgicas ao longo da história resgatou os 

aspectos importantes das práticas cirúrgicas que interferiram no modo de ser 

e pensar da enfermeira de centro cirúrgico. No terceiro — Implicações 

ideológicas na formação de enfermeira atuante em centro cirúrgico 

procurou-se identificar como este conteúdo foi sendo introduzido nas escolas 

através do currículo mínimo e traçou-se um panorama geral das escolas de 

enfermagem que fazem parte da amostra. O quarto capítulo Os textos de 

enfermagem em centro cirúrgico e seu sentido oculto — constituiu-se da 

análise do discurso ideológico dos textos selecionados. A partir deles, foram 

levantadas cinco categorias básicas: o saber da enfermeira de centro 

cirúrgico e sua articulação com o poder instituído na área da saúde; a 

posição da enfermeira na equipe cirúrgica; o espaço como expressão 

de poder; o perfil (atribuições) que a literatura define para a enfermeira 

e a ideológica veiculada através das imagens nos textos Na primeira 

concluiu-se que o conhecimento da enfermeira segue o modelo biomédico 

em decorrência da ideologia que valoriza o saber técnico a serviço da 

manutenção dos interesses das classes hegemônicas da sociedade 



capitalista Na segunda categoria, evidenciou-se a posição tradicional de 

enfermeira enquanto chefe administradora/fiscalizadora. que atende às 

necessidades da produção e coloca-se como auxiliar do cirurgião Na 

terceira categoria -- O espaço como expressão de poder — os textos 

demonstraram a ausência de um local especifico para a enfermeira, 

enquanto líder e participante de uma equipe. Na quarta categoria — O 

perfil (atribuições) que a literatura define para a enfermeira ficou 

evidente que as atribuições conferidas à profissional enfermeira seguem os 

modelos tradicionais de administração, não havendo, também, participação 

articulada, crítica e política. No que se refere à difusão ideológica através 

das imagens veiculadas nos textos utilizados para o ensino de enfermagem 

em centro cirúrgico, constatou-se, através de símbolos representativos na 

sociedade, imagens que conservam a profissional num fazer considerado 

menor e desfragmentado enquanto ciência. Finaliza se, recomendando que 

os livros e artigos utilizados no ensino, devem ser investigados, uma vez que 

estes abrigam a ideologia dominante, transmitindo-a através do discurso 

aparentemente científico. Nessa perspectiva, cabe à enfermeira, ao 

desenvolver o saber, buscar, nas diversas formas que a linguagem oferece, 

instrumentos que subsidiem o desenvolvimento do pensamento crítico a fim 

de, além de compreender o mundo que a cerca, agir sobre ele.



This study has as general objective to analyze ideology discourse subjacent 

to the nursing texts in Operating Roon. what were used for Nursing Scool s 
teachers in Brazil, from 1990 until 1996 Specifically, it itself proposed to 

identify the bibliographic material used in nursing theaching in Operation 

Roon Nursing at Brazilian Scool; verify and to analyse the ideolgy discourse 

spreaded on nursing text in Operating Roon Nursing. It was used like 

methodological presupposed the historical materialism, once it’s articulated 

with the discourse analysis, turning the contextualizated interpretation easier 

historical and socielly. It is divided in four chapters. In the first —The 

ideology and its implications in education it was developed a concep of 

ideology. curriculum and the written language. In the second — The present 

ideology in the surgical practices along the history — it was rescued the 

important aspects of the surgical practices that interfered in the way of being 

and thing of the Operating Room s Nurse. In the third Ideology 

Implication in education of nurses that act in Operating Room it was 

tned to identify the way this content was being introduced at schools through 

minimum curriculun and it was made a general landscape of nursing Schools 

that are present in the sample. In the fourth Nursing texts in Operating 

Room and their occult sense it was builded up from an analysis of 

ideology discourse of the selected texts Starting from them, we ve got five 

basic categories: the operation room nurse’s knowledge and her 

articulation with instituted power in health area; the nurse’s position in 

the surgical group; the space as power expression; the roles attributed 

to the nurses; the ideology difusion through the spreaded images on 

the text In the first, we conclude nurse knowledge proceed along a 

biomedical model in running away of the ideology that value the techical 

knowledge for maintain Service of hegemonic classes’ interest of capitalist 

society In the second category, it was evidenced the nurse tradicional 

position while administrator/inspector boss who supplies the production 

needs and stands like surgeon s assistant In the third category The 



space as power expression the texts showed the absence of a specifc 

place to the nurse. while leader and participant of a group. In the fourth 

category — The roles attributed to the nurses it became evident the 

attribuitions made to the nurse as a prefessional proceed along the traditional 

models of adrninistration. and frorn non articulated participation criticai end 

political. Abouth the ideology diffusion through the spreaded images on the 

used text to the nurse teaching in operating room, it was inquired, through 

representative symbols in society, images that keep the professional in a 

making considered smaller end dismembered while Science. Finisches, 

recommending the books and articles used in teaching, must be 

investigated, once the ones shelter the ruling ideology, transmitting it through 

the dicourse apparently scientific In this perspective, the nurse must, when 

developing the knowledge, get in several forms language offers, instruments 

that subsidize the development of the criticai thinking with the purpose of, 

besides comprehending the world around it, to act on it.



O presente estudo tem como objetivo geral analisar o discurso ideoló

gico subjacente aos textos de enfermagem em centro cirúrgico, utilizaaos 

pelos docentes das Escolas de Enfermagem do Brasil, no período de 1990 a 

1996. Especificamente, ele se propõe a: identificar o material bibliográfico 

utilizado pelos docentes no ensino de enfermagem em centro cirúrgico nas 

Escolas de Enfermagem do Brasil; verificar o discurso ideológico veiculado 

nos textos de enfermagem em centro cirúrgico; analisar o discurso ideoló

gico subjacente aos textos de enfermagem em centro cirúrgico veiculados 

nos centros formadores

A preocupação com este tema emergiu da prática docente- 

assistencial' em dois momentos, primeiro ministrando aulas na disciplina de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica II (em que os conteúdos de Enfermagem em 

Centro Cirúrgico e Central de Material eram desenvolvidos) e, segundo, du

rante as atividades assistenciais no cargo de chefia do Serviço de Centro 

Cirúrgico, o qual favorecia, através da prática, refletir sobre a teoria.

O contato direto com os textos da área de centro cirúrgico, levou-nos 

a repensar sobre o seu conteúdo, principalmente naqueles que dizem res

peito às determinações e fundamentações usadas para justificar o trabalho 

da enfermeira1 2 Isto aconteceu porque ora a profissional era colocada como 

elemento integrante numa equipe multiprofissional. e aí ressaltava-se a sua 

importância, ora era reduzida a uma profissional subserviente, alienada e 

ideologicamente determinada tal corno se percebe no trecho que se segue

1 Docente-assislencial por atuar tanto no ensino como na assistência hospitalar, mesmo 
tendo um único vinculo empregatício. ou seja, docente da Faculdade de Enfermagem e 
Nutrição, atuando, também, como Enfermeira Assistencial no Hospital Universitário da 
UFMT. Cuiabá - MT.

? Usaremos o termo sempre no FEMININO porque 96% do contingente de docentes envol
vidos com o ensino deste conteúdo nas Escolas de Enfeimagem, segundo dados coleta
dos. é de mulheres.

A ehfermeira do centro cirúrgico, "circulante" deverá (...) deslocar-se sem barulho (...) 
manter-se silenciosa (nada de tagarelice). Ser conscienciosa: não doscurar do nenhum 
erro próprio ou alheio.’



Nesse fragmento de texto, constata se que o discurso sobre o trabalho 

da enfermeira de centro cirúrgico, atuando na função de "circulante é pas

sado de forma superficial e incoerente com os requisitos científicos, e com a 

complexidade e responsabilidade que o fazer em si exige.

Este e outros discursos, presentes no referencial teórico utilizado no 

ensino desta profissão, serviam para criar polêmicas durante o processo en 

sino-aprendizagem pois deixavam perceber, nas entrelinhas, discriminação, 

desvalorização, disfunção e hierarquização entre os elementos da equipe de 

saúde que atuam num centro cirúrgico, como se pode perceber, também, 

neste texto:

0« deveres da enfermeira circulante de sala operatoria:(...) Deve ser paciente com 
aqueles que às vezes tornam-se impacientes numa situação tensa, |>ois algum grau de 
tensão pode estar presente. (....) Aceito as críticas como impessoal e construtiva o tire 
proveito dela, se possível, se for simplesmente uma redatora de tensão, ignoro-a (...)

Dizendo em outras palavras, a enfermeira circulante deve ser 

atenuadora' dos momentos de tensões que podem acometer os outros ele 

mentos da equipe, pondo ern risco a vida do cliente (como se ela fosse imu

ne a estes acometimentos). Exige-se também, que ela seja gentil, amável e 

obediente para com os cirurgiões, e isto está claro rias argumentações dos 

autores PARRA & SAAD. quando determinam ser a mulher a pessoa ideal 

para a função de instrumentação cirúrgica

A instrumentadora é elemento fundamental em nossa equipe cirúrgica. Tem-se verili 
cado que a mulher adapta se psicologicamente melhor que. o homem a este tipo de fun
ção. (...) Deve ser gentil, amável, respeitar e acatar ordens do cirurgião e auxiliares, por 
serem eles os responsáveis pola intervençãti.

Para estudar e analisar á ideologia subjacente aos textos, deve-se 

levar ern consideração o discurso "como um espaço em que saber e poder 

se articulam, pois, quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reco

nhecido institucionalrnente”0. Logo, percebe-se que. no enunciado do texto 

dos autores PARRA & SAAD acima citado, há um jogo de palavras, no qual a

A BERRY & KOHN. A técnica na sala operatória, 1977. p.2
PARRA & SAAD Instrumentação cirúrgica, 1988. p 8

' BRANDÃO Introdução a análise do discurso, 1995 p.31 
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mulher é colocada como elemento fundamental" ria equipe cirúrgica por 

“adaptar-se" melhor que os homens á função de instrumentação. No entanto, 

ela perde seu status quando é colocada na condição de cumpridora de uma 

ordem imposta pelo emissor da mensagem que, ao proferi-la Deve ser 

, impõe sua autoridade (ideologicamente determinada pela situação/posição 

historicamente privilegiada na equipe de saúde). Ao mesmo tempo, ele pro

cura marcar o conteúdo autoritário através de adjetivos supostamente quali- 

ficadores, como gentil e amável.

Nesse clima, as reflexões acerca do discurso ideológico que permeia 

os textos da área da Enfermagem de Centro Cirúrgico, colocam em cheque 

o valor do instrumento teórico utilizado em sala de aula, além de questioná- 

los quanto a sua contribuição para o desenvolvimento do pensamento criti

co' tanto das acadêmicas como das profissionais que podem fazer uso 

destes referenciais.

É esse jogo de “claros" e ‘ escuros" que procuramos investigar, ou 

seja, qual o discurso ideológico subjacente aos textos utilizados no ensino de 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, nas Escolas de Enfermagem no Brasil, no 

período de 1990 a 1996?

Definido o discurso ideológico subjacente aos textos, como objeto de 

nosso estudo, prosseguimos em busca do levantamentos de pesquisas reali

zadas nessa área temática, a fim de subsidiar nossa caminhada. Deparamos 

com o relevante estudo realizado por GERMANO" que abordou a ideologia 

subjacente aos textos da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN). Ou- 

tro importante trabalho é da autoria de SILVA ', que contribuiu enormemente 

para com a categoria por meio da análise do discurso hegemônico produzido 

e reproduzido pela enfermagem profissional, reconstruindo os principais tra

ços da ideologia dominante que interferem em seu fazer Também os estu

dos de MELO10 e BRITO11 enriqueceram esta reflexão, ao discorrerem sobre 

os aspectos da divisão do trabalho. A primeira estudou sobre a origem desta

Pensamento crítico é propositalmente o alvo direto do pensamento que aponta para reali
zar julgamento baseado nas evidências (fatos), ao contrário da suposição (trabalho por 
conjectura) (...) ele requer desenvolvimento que maximize o potencial humano 
(ALFARRO-LeFEVRE. 1996. p.26.).
GERMANO Educação e ideologia da enfermagem no Brasil, 1993
SILVA. Enfermagem profissional, 1989

0 MELO Divisão social do trabalho de enfermagem, 1986
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divisão do trabalho presente na equipe de enfermagem e a outra investigou 

os fatores determinantes das condições de trabalho desta equioe. bem como 

o nivel de politização como um dos fatores que levam ao favorecimento da 

dicotomia do trabalho dentro da própria categoria

Ainda no campo da análise histórica, PIRES12 contribui para compre

endermos como se legitimaram e se estruturam as profissões médica e da 

enfermagem no Brasil, no período de 1500 a 1930 Outra autora, ALMEIDA1'', 

corrí seu estudo sobre a construção do saber da enfermagem, pontua a im

portância de relacioná-lo não só com o cientificismo técnico, mas com as re

lações econômicas, políticas e ideológicas, pois elas favorecem a definição 

social da profissional enfermeira Finalizando, estudos recentes, desenvol

vido por PASSOS14 vieram enriquecer o entendimento da ideologia presente 

na história da enfermagem, a partir da abordagem do ponto de vista do gêne

ro aliás tema este primordial por sermos uma categoria eminentemente 

feminina

Essas publicações colaboraram para a compreensão contexlual da 

evolução histórico-social da enfermeira, porém tratando-se cspecific.amente 

da profissional que atua em centro cirúrgico, faz-se necessário desenvolvei 

pesquisas que explorem esta temática

Vale ressaltar a existência de alguns estudos na área, os quais le

vantam diversas causas para a insatisfação destas profissionais no desen

volvimento da profissão Salientamos a importante tese de doutoramento de 

AVELAR' que pesquisou sobre a prática da enfermeira de centro cirúrgico, 

estabelecendo entre várias categorias analíticas a ideologia e a alienação 

A autoia identificou, nos depoimentos das enfermeiras entrevistadas, um 

quadro de queixas gerais estando entre as mais graves e motivadoras de 

insatisfação, a sobrecarga de funções o que as faz sentirem-se tarefeiras e 

alienadas.

BRITO Mercado e condição de trabalho da enfermagem, 1987 
PIRES Hegemonia médica na saúde e a enfermagem, 1989 
ALMEIDA Saber de enfermagem e sua dimensão prática, 1989. 
PASSOS De anjos a mulheres, 1996
AVELAR A prática do entermeiro de centro cirúrgico, 1994
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Outras pesquisas16 baseadas também em depoimentos das próprias 

enfermeiras de centro cirúrgico, constataram várias queixas de postura alie 

nada e acrítica no dia-a-dia do trabalho, gerando sentimentos de insatisfa

ção. Sobrecarregadas pelo excesso de atividades burocráticas, elas também 

se queixavam do afastamento da assistência junto ao cliente, resultando em 

sentimento de culpa.

Esses estudos, baseados em depoimentos de enfermeiras de centro 

cirúrgico, reforçaram ainda mais nosso desejo de ir em busca de mecanis

mos que poderíam estar contribuindo para tal condição de insatisfação e ali

enação, os quais as colocavam como meras reprodutoras de valores

Assim, partindo do pressuposto de que a formação acadêmica é um 

dos elementos essenciais pare se ter ou não profissionais críticos, e de que 

o próprio material bibliográfico utilizado em sala de aula (os livros, as revis

tas. e os anais) contribuem para este processo de formação, decidimos deli

mitar nossa pesquisa na investigação dos materiais bibliográficos utilizados 

como fonte de informação teórica pare o ensino de enfermagem em centro 

cirúrgico Dessa forma, a inquirição da palavra escrita estaria sendo posta 

em ultimato uma vez que ela “está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivência lz

Todavia, instaurar um processo analítico do texto não é uma tarefa 

fácil. ECO & BONAZZl'8 explicam que esta dificuldade se dá, provavelmente, 

“porque muitas de nossas cãibras morais e intelectuais, muitas das nossas 

idéias correntes mais contorcidas e banais (e difíceis de morrer) nascem 

justamente destas fontes." E prosseguem os autores, expressando que, 

pare rompermos com esta situação, exige-se um esforço de alheamento em 

que a leitura e releitura das páginas nas quais “estão difundidas idéias que 

costumamos considerar normais e boas, deve estar sempre voltada pare um 

autoquestionamento: Mas será mesmo assim?"

Podemos citar as pesquisas de NEVES & AVELAR Enfermeira como circulante de sala 
operatória, (1991): BIANCHI & SALZANO. Estresse em enfermagem: uma análise da 
atuação do enfermeira do centro cirúrgico, (1991): e o de SILVA & POTENZA. Moti
vos que levaram as enfermeiras de centro cirúrgico a não realizarem uma assistên
cia de enfermagem de forma sistematizada, (1993)

’ BAKHTIN Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p.95.
18 PCD X. R<~»NA77I Monfiroc nua naroram verdades 1989 O 1 5
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Diante do desafio, buscamos, através da perspectiva dialética recur

sos necessários para a condução da análise dos textos, procurando desvelar 

a relação entre a referência bibliográfica e o discurso ideológico subjacente 

pois, segundo GRAMSCI 19 não podemos separar “o homem da natureza, a 

atividade da matéria, o sujeito do objeto".

Utilizamos como suporte teórico: os estudos de MARX & ENGELS. 

principalmente o livro A ideologia alemã, por nos dar as bases do materia- 

lismo histórico; também TRIVINOS, com o capítulo "Marxismo, materialismo 

dialético e materialismo histórico” do livro Introdução à pesquisa social: 

KONDER, com o livro O futuro da filosofia da práxis e os autores 

ALTHUSSER & BADIOU, com o livro intitulado Materialismo histórico e ma

terialismo dialético. Estes autores foram importantes, uma vez que essa 

abordagem soma-se à proposta da Análise do Discurso.

O caminho dialético foi usado por considerar a interpretação dos fe

nômenos. dentro do processo histórico dos acontecimentos levando-se em 

consideração os “fatores econômicos-sociais (técnica de trabalho e produ- 

ção/relações de trabalho e de produção)’’20, e também por favorecer o en

tendimento do discurso ideológico subjacente aos textos devido a sua rela

ção com a “evolução da prática social dos homens, no desenvolvimento da 

humanidade”21.

Nesta perspectiva, a ideologia se faz presente e provoca conseqüên- 

cias. por se efetivar no coletivo e se produzir num determinado contexto, se

parando o trabalhador de seu produto de trabalho

Funcionando como amálgama da sociedade, a ideologia cria um sen

so comum, favorecendo à alienação e mascarando a realidade Assim, as 

idéias e valores assimilados através dos discursos implícitos nos materiais 

bibliográficos utilizados pelas enfermeiras que atuam em centro cirúrgico, ou 

mesmo no período de sua formação, estão, em muitos casos servindo às 

classes hegemônicas que visam a manutenção do controle, mediante o po 

der de seu discurso.

Neste cenário, vale a pena entender que o discurso ideológico, subja

cente aos textos de enfermagem em centro cirúrgico, na perspectiva históri-

1 GRAMSCI A Dialética da História, 1986. p.70
20 REZENDE. Curso de filosofia, 1986. p 145
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ca, está relacionado com a evolução deste saber, bem como, as implicações 

advindas do processo educacional, político e econômico, são uma das for

mas de se trazer elementos para que as enfermeiras que se sintam prejudi

cadas e encontrem subsídios para construírem seus próprios caminhos.

Portanto, ao buscarmos conhecer a ideologia que se encontra inserida 

nos textos da área de Enfermagem em Centro Cirúrgico, entendemos a 

grande contribuição do materialismo histórico, a análise do discurso a que 

nos propomos seguir, pois ela se apresenta articulada em três regiões do 

conhecimento científico, ou seja, com o “materialismo histórico, como teoria 

das formações sociais e suas transformações; com a linguística, como teoria 

dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação e com a teoria do 

discurso, como teoria da determinação histórica dos processos semânticos” 
22

Definido o suporte filosófico para a pesquisa, buscamos, em diversos 

autores, subsídios para a construção do marco conceituai sobre a ideologia, 

e mais urna vez, utilizamos MARX & ENGELS, com o livro A ideologia ale

mã; CHAUÍ. com o livro O que é ideologia. MARCONDES FILHO com o 

livro O que todo cidadão deve saber sobre ideologia, ALTHUSSER com 

o livro Ideologia e Aparelhos ideológicos do Estado, dentre outros Ao 

adentrarmos no campo da educação, os autores APLLE* 22 23 24, SEVERINO2-1 e 

PAOLI25 foram enriquecedores para a compreensão do conceito de educa

ção e do seu processo.

TRIVINOS. Metodologia das ciências sociais, 1994. p 51
22 ORLANDI. Discurso & leitura, 1995. p.19

1 APLLE Ideologia e currículo, 1977
24 SEVERINO Educação, ideologia e contra-ideologia, 1986

PAOLI. Idéologia e hegemonia, 1986
’’ Qll Cnmn olahnrar nrnipfn rip nesouísa. 1991 . P. 48-50.

Concretamente, iniciamos pela pesquisa bibliográfica que, segundo 

GIL26,

(...) è desenvolvida a partir de material |á explorado, constituído principalmente, de livros 
e artigos científicos (...) As pesquisas sobro, ideologia, bom como aquelas que se pro
põem à análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser 
desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
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O estudo bibliográfico, segundo o autor, compreende oito etapas as

sim definidas primeiro, a determinação dos objetivos: segundo, a elaboração 

do plano de trabalho: terceiro, a identificação dos materiais bibliográficos: 

quarto, a localização e obtenção destes materiais: quinto, destinado ao pe

ríodo para as leitura das fontes; sexto, tomada de apontamentos: sétimo, 

confecção de fichas (análise do material) e oitavo, a redação final do traba

lho 27

Com esta proposta de trabalho, precisávamos de um mecanismo que 

nos levasse até a identificação dos materiais bibliográficos que estariam 

sendo utilizados pelos docentes nas escolas de enfermagem no Brasil, no 

ensino do conteúdo de enfermagem em centro cirúrgico. Para tanto, solicita

mos a listagem das escolas à ABEN-Nacional (Associação Brasileira de En

fermagem), pois a consideramos um órgão de respeito e prestígio nacional e 

internacional, de relevante função, não só divulgando eventos como promo

vendo intercâmbio com diversos fins, inclusive o do conhecimento científico.

De posse dessa listagem (Anexo I), encaminhamos ofício, juntamente 

com o questionário (Anexo II) às escolas relacionadas solicitando informa

ções, as docentes envolvidos com o ensino do conteúdo de Enfermagem em 

Centro Cirúrgico, informações sobre os livros, os periódicos e os anais utili

zados por eles

Esta fase transcorieu com certa descontinuidade, devido à greve geral 

das Instituições de Ensino Superior, em nivel nacional, e à greve na Empre

sa Brasileira dos Correios, ambas no ano de 1996. Como conseqúència. 

enviamos por três vezes consecutivas, os questionários às escolas não res- 

pondentes, com o propósito de obtermos retorno satisfatório, a fim de garan

tir suporte à amostra O panorama final resultou no seguinte quadro de Es

colas que participaram da pesquisa

GIL. op. cit.. p.48
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QUADRt ’ I

I Hítribiitoão ■ '• E*•.‘olas de Friíenpaq- -m •••■■>« • -n »cp req íe« ac1 '■
do Brasil ’?<? '

REGIÕES DO BRASIL
Questionários enviados 

para as Escolas de 
Enfermagem

Questionários recebidos

N

das Escolas de 
Enfermagem

%N %

CENTRO-OESTE 05 100 05 100
NORTE 06 100 03 50
NORDESTE 24 100 15 62
SUL 28 100 22 78
SUDESTE 59 100 38 64

TOTAL 120 100 83 69
Fonte: Lista de endereços fornecida pela ABEN-Nacional. (1996).

De posse dos questionários respondidos, demos a cada uma dessas 

escolas, um código, a fim de manter o sigilo ético, seguindo três caracteres: 

a letra "E”, representando Escola, um número de 1 a 5, representado as re

giões, ou seja: o número 1 a região Norte, o 2 a região Nordeste, o número 

3 a região Sudeste, o número 4 a região Sul e o número 5 a região Centro- 

Oeste. E o último caracter, também um número, correspondendo à quantida

de de questionários recebidos por região, por ordem de chegada.

Feita a codificação destes, relacionamos os livros, periódicos e anais 

indicados pelos docentes, utilizando o critério do maior índice de frequência 

para o menor e, daí, chegamos à amostra final dos textos.

Da relação dos livros (Anexo III), compuseram a amostra os títulos que 

obtiveram uma frequência igual e/ou acima de 30% de indicação por parte 

das escolas, resultando nos seguintes: Enfermagem na unidade de centro 

cirúrgico23, A técnica na sala de operação29, Instrumentação cirúrgica 30, 

Enfermagem em centro cirúrgico 31, Centro cirúrgico: aspectos funda

mentais para enfermagem12 e Enfermagem na sala de recuperação pós- 

anestésica33 Justificamos a não inclusão do livro Buscando compreender

Das autoras: SILVA, et al.
29 Das autoras : BERRY & KOHN.
70 Dos autores PARRA & SAAD.
31 Do autor: SAMAMA.

: Das autoras : GHELLERE. et al.
33 noc -iitfnroc ■ DDAIM S. <ÍH|PP| F=Y 



a infeção cirúrgica, apesar do índice de 34% de indicação pelas Escolas 

pelo fato de seu conteúdo estar voltado para uma área especifica da infec

ção hospitalar.

Quanto aos periódicos (Anexo IV). optamos por trabalhar somente 

com a revista Enfoque, por ter obtido 66% de indicação de uso pelos do

centes das Escolas e, também, pela seu passado de vinte e um anos de de

dicação ao público específico das área de Centro Cirúrgico, Centro de Mate

rial, Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva. Porém, devido à diver

sidade dos temas publicados neste periódico, selecionamos somente os arti

gos que abordam o conteúdo sobre centro cirúrgico (Anexo V).

Dos anais (Anexo VI), limitamos aos publicados no I e no II Congresso 

Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, nos anos de 1993 e 1995. 

especificamente, pela relevância e exclusividade nesta área de conheci

mento, somando-se ao fato da obtenção de 51% de indicação de uso pelos 

docentes das escolas de enfermagem do Brasil .

Uma vez definida nossa amostra, partimos para a fase das leituras e 

subsequente análise, procurando identificar o discurso ideológico subjacen

te Adotamos, como suporte teórico, as idéias apresentadas por ORLANDI 

em seus livros: As formas do silêncio , Discurso & Leitura e O que é lin- 

güistica. Também, foi de importante contribuição a utilização do autor 

BAKTIN com seu livro intitulado Marxismo e filosofia da linguagem, vindo 

ao encontro das idéias constitutivas do materialismo histórico e, para com 

pletar, BRANDÃO, com o seu livro Introdução à análise do discurso A 

contribuição destes autores se deu, uma vez que

A análise, do discurso introduz, através da noção de sujei
to, a de ideologia e a de situação social e histórica. Ao 
introduzir a noção de história vai trazer para a reflexão 
as questões de poder e das relações sociais.

ORLANDI esclarece, também, que.

A análise do discurso procura desfazer o falso dilema en 
tre forma e conteúdo, criticando tanto o formalismo 
como o conteudismo. Ela se propõe a trabalhar a forma

' ORLANDI. Ó que é lingüistica, 1986. p.62
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sujeito, isto é, o sujeito to/ como é definido historicamen 
te no imaginário da sociedade, e a forma do-sentido, 
considerando que os dois são determinados historica
mente em seus processos de constituição e funcionamen 
to.

A análise da ideologia, sob o ponto de vista do discurso, vem a ser 

melhor compreendida quando recorremos aos estudos sobre a filosofia da 

linguagem, proposta por BAHKTIN, o qual coloca:

Um produto ideológico faz parte de uma realidade 
(natural ou social) como todo corpo físico, instrumento 
de produção ou produto de consumo; mas ao contrário 
destes, ele também reflete e retrata uma outra realidade, 
que lhe é exterior. Em outros termos, tudo que é ideológi
co é um signo. Sem signos náo existe ideologia/1'

Por fim, o estudo está estruturado em quatro capítulos assim destina

dos: o primeiro, intitulado A ideologia e suas implicações na educação 

desenvolve o conceito de ideologia e suas diversas abordagens no transcor

rer da história. Em seguida, ele é articulado com as práticas educativas me

diante a postura dos educadores, os currículos e a linguagem escrita.

0 segundo capitulo, A ideologia presente nas práticas cirúrgicas 

ao longo da história, procura resgatar os aspectos importantes das práti

cas cirúrgicas que interferiram no modo de ser e pensar da enfermeira de 

centro cirúrgico, refletida na produção teórica.

O terceiro capitulo, Implicações ideológicas na formação da en

fermeira que atua em centro cirúrgico, penetrou na forma como este con

teúdo foi sendo introduzido nas escolas através dos currículo mínimo e traça 

um panorama geral do quadro das Escolas de Enfermagem do Brasil, que 

fazem parte da amostra, pontuando os aspectos da caracterização destas 

escolas, dos docentes responsáveis pelo ensino de enfermagem em centro 

cirúrgico e dos livros e periódicos indicados pelos docentes.

0 quarto capitulo, intitulado Os textos de enfermagem em centro 

cirúrgico e seu sentido oculto, analisa o discurso ideológico dos textos

Idem. As formas do silêncio, 1995. p. 101. 
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selecionados para a amostra, procurando neles identificar, a forma-sujeito 

que, segundo Pecheux (apud BRANDÃO'1), consiste na identificação do 

sujeito do discurso com a formação discursiva que o domina". Para fins de 

operacionalizarmos nossas leituras, agrupamos os artigos em sete áreas de 

conhecimento: assistencial. técnica, administrativa, ensino-pesquisa. saúde 

do trabalhador, direito do cliente e ética (Anexo VII).

Assim, nossas análises resultaram em cinco categorias; o saber da 

enfermeira de centro cirúrgico e sua articulação com o poder constituí

do na área da saúde, levantando o discurso ideológico que sustenta este 

saber, que se evidencia na reprodução do modelo biomédico e tecnicista. a 

posição da enfermeiras na equipe cirúrgica: sobressaindo a posição tra

dicional da enfermeira chefe—administradora e fiscalizadora: o espaço 

como expressão de poder, evidenciando a ausência de um local específi

co para a enfermeira e/ou sua equipe, destinado ao descanso ou mesmo ao 

ensino, o perfil (atribuições) que a literatura define para a enfermeira, 

demonstrando que as atribuições conferidas às enfermeiras estão em con

sonância com interesses do modelo hegemônico; a difusão ideológica 

através das imagens veiculadas nos textos utilizados para o ensino de 

enfermagem em centro cirúrgico em que foram avaliados os significados 

das ilustrações dos livros e revistas em estudo.

BAKHTIN Marxismo e filosofia da linguagem, p.31 1995
BRANDÃO Introdução a análise do discurso. 1995 D 40
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CAPÍTULO - 1

A IDEOLOGIA E SUAS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO

...a ideologia dominante lem uma capacidade muito 
maior de estipular aquilo que pode ser considerado como 
critério legítimo do avaliação do conflito, na medida em 
que controla ofetivamente as instituições culturais e polí
ticas da sociedade. (1996, p.15)

István Mészáros

Na situação do processo ensino-aprendizagem1. ou seja, na interação 

entre o educador, o educando e os recursos didáticos utilizados no mesmo, nem 

sempre percebemos que, ao escolhermos os materiais bibliográficos (livros, 

revistas, folhetos etc ), estamos contribuindo para a divulgação de idéias e valo

res que favorecem, ou não. a construção de indivíduos criativos, reflexivos e 

críticos

Esta postura, a princípio, pode parecer alienada, mas superar, entretanto, 

as barreiras que nos impedem de perceber as sutilezas ideológicas que permei

am estes materiais informativos utilizados em sala de aula, torna-se um desa

fio, uma vez que a ideologia

...w cMpAllia p impregna Ioda'? as camada? da sociedade, na família, na escola ou no tra
balho. Em Iodas as partes o por lodo? o? meios, Iodos passam a ser orientados para os 
mesmos fins e enquadrados dentro dos mesmos princípios /

A partir dessa perspectiva, entendemos que os conteúdos veiculados nos 

textos que utilizamos no ensino de uma disciplina qualquer, refletem visões de 

realidades que estão a serviço de determinados grupos hegemônicos. Por- 

' No processo ensino-aprendizagem pontuamos três elementos: ENSINO: que pode ser enten 
dido como fazer com que os outros aprendam; PROCESSO: entendido como um ato, uma 
maneira de proceder, resolver e ensinar; APRENDIZAGEM: entre as várias definições, pode 
ser definida como um processo pelo qual a conduta se modifica em resultado da experiência 
e esse processo envolve atitudes (prática), conteúdo e aprendizagem social. (KUETHE O 
processo ensino-aprendizagem, 1978 p.6)

GARCIA O que é propaganda ideológica, 1994 p 78
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tanto, torna-se um desafio e uma necessidade desvelar a ideologia dos grupos 

citados para que possamos contribuir com o desenvolvimento do pensamento 

crítico.

Dar curso a esses intentos não é uma tarefa fácil, pois a própria palavra 

ideologia às vezes passa a ser utilizada oportunisticamente, pela classes he

gemônicas, como algo que camufla, esconde e desvirtua a realidade, refor

çando somente seu aspecto negativo, a fim de intimidar os grupos oponentes 

Porém, para melhor entendê-la. procuraremos estudá-la contextualmente.

11. A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE IDEOLOGIA

No final do século XVIII, um grupo de franceses denominados savants, 

mediante a Convenção de 1795, fundou um centro de pensamento revolucioná

rio que tinha como intenção promover a revolução. Este grupo utilizava a pa

lavra ídéoloquofi com dois sentidos estrategicamente incompatíveis, assim 

entendidos: primeiro, eles compreendiam a relação entre a história e o pen

samento (idéias); segundo, viam a importância das idéias para o processo da 

revolução, utilizando-as como instrumento para propagar certas intenções 

que defendiam como verdadeiras3 4

3 CENTRE FOR... Da Ideologia, 1977. p 16.
4 COTRIM. História e ... , 1994 p.297

Este grupo imaginava que teria o poder de concretizar suas idéias e 

para tanto, contava com o apoio de Napoleão Bonaparte que, na época, es

tava se sobressaindo no exército francês, conquistando e ampliando seus pode

res, o que mais tarde o levaria à posição de Imperador do Continente Europeu1 

Assim, por volta de 1803, Napoleão. ao realizar a Concordata com a Igreja, 

abandona os savants e decide destruir o núcleo do “Institut des classe des 

Sciences morales et politiques. de onde as idéias liberais e republicanas se ir-
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radiavam através dos estabelecimentos educacionais 5. atitude esta que visava 

acabar com a fonte propagadora de valores, representada pelas escolas Para 

intimidá-los ainda mais, o futuro imperador profere um discurso no Conselho 

de Estado (em 1812), dizendo que todas as desgraças que afligiam a França se 

deviam à ideologia e que esta prejudicava o povo, porque se pretendia "fundar 

sobre suas bases, a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhe 

cimento do coração humano e às lições da história”6.

Percebe-se que, tanto para os savarrts como para Napoleão, a palavra 

ideologia tinha a conotação de dissimulação do real, pois visava adaptar a 

situação mediante a retórica. É com esse sentido que, mais tarde. Karl Marx 

também a utiliza como falsa consciência, ilusão, concepção idealista na qual a 

realidade é invertida. Para ele, ela era uma espécie de subproduto de cada 

classe. Segundo KONDER. Marx

... não pensavu, sociologicamente, <jue a cada classe (on a cada segmento do classe) cor 
respondería uma determinada ideologia. A ideologia dominante na sociedade, a seu ver, era 
certamente a da classe dominante; mas a existência da distorção ideológica, em geral, não 
podería ser explicada pxclusivampnte a partir da manipulação das idéias pelos detentores do 
poder: ela derivava da divisão social do trabalho, da propriedade privada, da dilaceração da 
comunidade humana.

Esta articulação da ideologia com o poder dominante foi levantada por 

Marx e Engels, por entenderem que “a produção das idéias, das representações 

e da consciência, estava, a principio, direta e intirnamente ligada á atividade 
j 8 

material e ao comércio material dos homens, ela é a linguagem da vida real 

Tal afirmação mostra-nos que, no modo de produção capitalista, a propriedade 

privada e a divisão do trabalho geram, consequentemente, desigualdades nas 

relações sociais de maneira a proporcionar, ideologicamente, condições para 

que as significações da vida real sejam mascaradas e introjetadas nas classes 

exploradas, como sendo a ideal e/ou a normal

' CENTRE FOR... . op. Cit., p 16.
’ CHAUÍ O que é ideologia, 1994 p.24

KONDER O futuro ... , 1992. p.34.
” MARX & ENGELS. A ideologia alemã, 1989 p 20
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Nesse processo de entendimento da ideologia por camadas sociais em 

busca do poder, seu aspecto negativo, difundido por Marx. vai cedendo espaço 

a um novo olhar. Vladmir llitch Ulianov (Lenin) atribui ao conceito um sentido 

social e político Se antes era visto como visão de mundo da classe dominante, 

Lenin reconhece a existência de uma ideologia tanto da classe burguesa 

(dominante) como da classe proletária (dominada). Dessa maneira, uma nova 

janela é aberta no campo da reflexão sobre o significado da ideologia numa 

sociedade dividida em classes.

Essa nova forma de interpretação da ideologia, ou seja, relacionando-a 

com a posição que o indivíduo ocupa na classe social, GRAMSCI 9 atribui ao 

sentido de coesão social, como fator de expressão de poder manifestado num 

determinado grupo social. Ele a concebia sob dois aspectos:

a) Ideologias historicamente orgânicas: vistas como necessárias aos 

indivíduos; com função psicológica, a fim de organizar as massas humanas, 

formando o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consci

ência de sua posição e lutam.

b) Ideologias arbitrárias-racionalistas: que criam movimentos indivi

duais, polêmicos e funcionam como erros que se contrapõem à verdade.

Dessa forma, Gramsci favorece a desmistificação da visão parcial e pejo

rativa do conceito de ideologia, ao elucidar a perspectiva positiva da posição 

historicamente orgânica que permite aos indivíduos se organizarem em gru

pos. desenvolverem idéias coletivas que vão se fortalecendo através da legiti

mação e da coesão, atuando como cimento da estrutura social. O autor coloca, 

em segundo plano, a visão da ideologia como ilusão e falsa consciência, ape

sar de reconhecer a necessidade de que esta seja denunciada e combatida. 

Assim, GRAMSCI (apud SEVERINO10) não separa os homens pensantes dos 

que trabalham, ou seja, não separa a atividade da consciência daquelas do 

plano concreto do existir, e conclui que ambas estão unidas.

Outra interpretação da ideologia foi dada por Gyorg Lukács, numa visão 

historicista. Ele a relaciona com a consciência de classe numa dupla forma de

GRAMSCI Concepção dialética ... , 1989 p.62.
10SEVERINO. Educação..., 1986. p.22.
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expressão: a consciência da classe dominante e a consciência da classe cha

mada revolucionária, sendo que estas duas classes fundamentais possuem, 

cada uma. sua visão de mundo, que precisa exprimir e tentar fazer hegemonia. 

Assim, entendemos que Lukács leva o proletário à consecução de uma verda

deira consciência de classe mediante a legitimação da força ideológica do gru

po, ou os condena a permanecer dentro da falsa consciência, que ele chamou 

de alienação"

Contrapondo-se a esta visão da ideologia como urn problema situado no 

nível do sujeito-consciência, implícito tanto em Luckács como em Gramsci. Nico 

Poulantz enriquece a reflexão acerca deste tema, ao insistir na posição de que 

a ideologia tem unidade na estrutura social e não no sujeito: e propõe sua 

concepção do estatuto ideológico:

...em primeiro lugar, a ideologia consiste num conjunto com coerência relativa de represen
tações, valores, crenças, dizendo respeito ao mundo no qual vivem os homens (...) A ideolo
gia reflete a maneira pela qual os agentes de uma formação, portadores de suas estruturas, 

12vivem as condições de existência, não sendo separável de sua experiência vivida.

Para Poulantz, uma vez que a ideologia está imbricada no imaginário 

social, ela necessariamente passa a ser falsa, porque induz o indivíduo a não 

enxergar o verdadeiro conhecimento da estrutura social, resultando em sua 

aceitação (ou em suportar acriticamente tal situação).

Prosseguindo nessa dinâmica evolutiva das acepções da ideologia, vale 

apontar a visão de DURKHEIM13, que a colocava como regra fundamental da 

objetividade científica, devendo separar o sujeito do objeto do conhecimento 

No entendimento de CHAUÍ. Durkheim concebia a ideologia como “restos, pre

conceitos e pré-noção’, acreditando na possibilidade da neutralidade científica 

A autora comenta este ponto de vista de Durkheim.

11 CENTRE FOR ... . op. cit., nota 5, p.45-59.
12 SEVERINO. op. cit., nota 11, p 42

Precursor da sociologia corno ciência Viveu entre 1858-1897. Consideramos necessário expor 
seus entendimentos acerca da ideologia, por ser um pensador positivista, que muito influen
ciou no campo da ciência (NOVA ENCICLOPÉDIA ILUSTRADA, 1996, p.279)
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Parí) tanto, diz ele, è interferência sua*? ó preciso tralar o fato social como uma coisa , 
exalamente como o cientista da Natureza trata os fenômenos naturais. Isto significa que a 
condição para uma sociologia científica é tomar os fatos sociais como desprovidos de inferi
oridade, (—) em outras palavras, a regra fundamental da objetividade científica sendo a da 
separação entro sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento, separação que garante a 
objetividade? porque garanto a neutralidade do cientista. Durkheim chamará de ideologia, 
todo conhecimento da sociedade que não respeite tais critérios.1'

A perspectiva negativa da ideologia é colocada por DURKHEIM de forma 

contundente no campo da ciência, como deixa transparecer neste comentário:

Em lugar de ciência das realidades, nada mais fazemos do que análises ideológicas, (...) 
que rião exclui necessariamente toda e qualquer observação. Pode-se apelar para os fatos 
com o fim de confirmar as noções ou as conclusões que deles tiramos

Esta alegação è precedida pelo fato de que o homem "não pode viver 

entre as coisas sem formular idéias a respeito delas, e regula sua conduta de 

acordo com tais idéias" . Entretanto, nem sempre o homem tem clareza sobre 

a originalidade de suas idéias, o que pode levá-lo a utilizar noções advindas 

de idéias que foram gestadas por outros. Em outras palavras, fica difícil sepa

rar a não-neutralidade da neutralidade na formulação das idéias, assim como 

não há uma separação rigida entre os aspectos negativos e positivos da abor

dagem ideológica, uma vez que está implícito nessa relação o aspecto de mo

vimento, servindo de regulador das idéias dos homens nas relações.

Vindo à tona a duplicidade de sentidos da ideologia, ora apresentando- 

se como positiva e necessária, ora como negativa e prejudicial, vamos encon

trar. nas explicações de SOBRINO. um ponto em comum nesta dualidade, 

como afirma:

...ambas as conotações têm como ponto de partida a vinculação do termo com a noção do 
ciência ou de conhecimento (...) um problema de verdade/não verdade, ou em lodo caso, do 
adequação à realidade, ou do sua deformação-1.

14 CHAUÍ op. cit.. nota 6, p 29-31
15 DURKHEIM. As regras......1990. p.13

DURKHEIM op. cit., p 13.
SOBRINO. Ideologia e Educação ... . 1986. p 18
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Com esse entendimento, a autora observa que. no aspecto positivo, a 

ideologia pode ser vista como um privilégio de grupos intelectualmente superio

res, que possuem o poder de atuar, intervir e até a mudar “os processos histó

ricos, graças ao poder operante das verdades conjunturais contidas nas ideolo

gias7’ 18, sendo que grupos populares careceríam de ideologia. No aspecto ne 

gativo, a ideologia tendería para o caráter de falso conhecimento da realidade e 

expressões invertidas das relações sociais, interferindo no processo de consci

ência dos indivíduos. A autora conclui que, pelo fato de a ideologia ser o re

sultado de práticas de classes historicamente condicionadas, isto inviabiliza sua 

definição geral.

Cabe reconhecer que, com esta conotação, o discurso ideológico passa 

a ser um meio de favorecer a “lógica de identificação social, destinada a camu 

fiar o conflito, dissimular a dominação e ocultar a presença do particular” 19 não 

como algo do acaso, mas por necessidade.

Poderiamos continuar discorrendo sobre o tema levantando outros au

tores, entretanto, acreditamos que. para o nosso estudo reflexivo acerca do 

aspecto polissêmico da ideologia, o que selecionamos contribuiu para servir de 

suporte à análise que pretendemos realizar neste estudo. Levando em conta o 

que foi observado, dependendo da posição que o indivíduo ocupa em relação 

à estrutura social, do seu nível de consciência, enquanto ser nas relações, e 

do poder das suas idéias expressadas no discurso, vai-se formar ou não a 

classe hegemônica que dita as regras e os caminhos. Sendo assim, é nesta 

perspectiva que buscaremos levantar, nos textos utilizados no ensino da en

fermagem em centro cirúrgico, o discurso ideológico subjacente que vem ser

vindo de alicerce formador para a futura enfermeira.

Ibid.. p.16.
CHAUÍ. Cultura e Democracia ... ,1989. p.21
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1.2. A IDEOLOGIA QUE EMERGE DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

A ideologia sitijfj-ce no nível do imagiiiátio, inas é urn inslni- 
rnonlo do lula [loíítica, que é n luta dp elasee (...) pia p o eirnon- 
lo que consolida a sociedade política, assegurando cotn sua coe
rência a dominação (19£6, |>.47).

Antônio Severino

A educação não tem uma história isolada, ela faz parte de um todo social, 

refletindo suas determinações econômico-sociais20. Vista dessa forma, ela 

passa a representar os anseios da classe dominante, por ser esta que, em 

determinada situação, indica os caminhos que os indivíduos devem seguir. 

Nesta função, a classe hegemônica pode fazer uso de uma linguagem ideológi

ca a fim de preservar seu status quo. Em outras palavras, podemos encontrar, 

em determinados segmentos da estrutura social, a exemplo das instituições 

educacionais, princípios filosóficos e ideológicos que norteiam os métodos 

adotados pelos educadores e que vão ser explicitados nas práticas pedagógi

cas. bem como nas indicações dos materiais bibliográficos (livros, periódicos, 

vídeos etc ) por eles adotados.

Apesar disto, a escola difunde a idéia de neutralidade como se ela fos

se um espaço neutro, voltado para a elaboração e transmissão de conheci

mento científico Todavia, se partirmos do principio de que "a ciência jamais se 

apresenta como uma noção objetiva, ela aparece sempre revestida por uma 
21ideologia” , veremos que os centros educacionais, responsáveis pela trans

missão e produção do conhecimento, estão sob a influência de múltiplos inte

resses sociais. Dessa forma, toda precaução deve ser despendida para perce

ber as intenções subjacentes ás mensagens veiculadas através dos textos, 

por exemplo.

PAOLI Ideologia e Hegemonia... . 1981. p.7.
GRAMSCI. op. cit., nota 9. p.71.
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Partindo desse entendimento e. relacionando com as praticas educati

vas22 23 desenvolvidas nas escolas, podemos entender esta condição (da não- 

neutralidade), como um mecanismo que contribui para a legitimação de uma 

política educacional vigente na sociedade. Portanto, compreender a educação 

como um processo político, exige que a compreendamos como um espaço de 

múltiplas relações e, como tal, ela não pode ser neutra, ao contrário, é políti- 
__23 ca .

22 Entende-se a expressão práticas educativas como um complexo filosófico, social e político 
presente na reflexão sistemática sobre a educação (pedagogia), objetivadas nos currículos 
instituídos, na interação entre educador-educando, na metodologia utilizada e nos recursos 
materiais informativos empregados para tal prática

23 Política vista como “o estudo e a prática de canalização de interesses com a finalidade de 
conseguir decisões" (RIBEIRO. Política, 1986. p.16)

24 CHARLOT. A mistificação ... ,1983. p 13
TARIAS. Ideologia no livro didático, 1987

26 CHARLOT. op. cil., nota 24. p. 17.

Acontece que não basta afirmar que a educação é política. O verdadeiro 

problema é saber em que ela é política. No entender de CHARLOT 24, a educa

ção é política porque transmite os modelos sociais que dizem respeito à vida, 

ao trabalho, à troca, às relações afetivas, aos valores etc. A igreja, a escola, 

bem como outras instituições contribuem para a consolidação desta situação 

através de seus conjuntos de valores Como exemplificação sobre a influência 

do conteúdo veiculado pela escola favorecendo a disseminação ideológica de 

valores, citamos o estudo de FARIAS 25 26 que, ao analisar os livros didáticos 

adotados pelos programas de ensino do primeiro grau no Brasil, demonstra a 

propagação insidiosa da ideologia dominante veiculada no conteúdo destes li

vros, servindo para fortalecer a diferenciação dos tipos de trabalho como con

dição normal atrelada à classe social. Contribuem, assim, esses livros para a 

preservação da ordem social e dos interesses políticos hegemônicos.

CHARLOT também aponta que a educação é política porque não só atua 

como formadora da personalidade, servindo como suporte para todos os possí

veis sentimentos de frustrações advindos da vida social, como também contri

bui para a disseminação de idéias políticas “sobre a noção de sociedade, de 

justiça, de liberdade, de igualdade, que vão se impregnando no composto da 

vida de maneira ideológica” . O autor utiliza a escolha da profissão como 
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exemplo para esclarecer esta posição, pois, quando o indivíduo pensa que pos
sui uma certa liberdade de escolha profissional, à medida que ele se vê ante a 

realidade das leis contraditórias do sistema capitalista no tocante à oferta de 

trabalho, esta escolha passa a sofrer influência direta ou indireta dessa reali
dade

Outro exemplo que evocamos para ilustrar esta questão é o estudo de 

ECO & BONAZZI27, referente ao poder dos conteúdos dos livros adotados nas 

escolas oficiais sobre as pessoas que estão em processo de formação. Estes 

autores alertam para as dificuldades que temos em instaurar um processo crí
tico do conteúdo dos livros didáticos (objeto de análise de seus estudos na so

ciedade italiana), por serem estes, muitas vezes, os instrumentos que alimenta

ram a criação das idéias, dos valores morais e intelectuais, presentes no modo 

de vida de cada um, num determinado contexto social.

ECO & BONAZZI. Mentiras que parecem verdades, 1980 p.15.
28 Poder aqui entendido como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais 

do que uma instância negativa que tem por função reprimir” (FOUCAULT. Microfisica do 
poder, 1979, p.8).

Neste mesmo caminho de entender a prática educativa, podemos dizer 

que a própria escola, com seus encargos educativos, tem caráter político, pois 

transmite modelos e normas sociais de comportamento. Isto porque, na evolu

ção do ideário pedagógico, as práticas educativas estão sujeitas às interferên

cias das crises sociais e políticas, deixando de ser um processo cultural e re

velando-se como um campo de lutas sociais.

Por fim, entendemos a educação como expressão de uma política atenta 

para a significação de classe social, ou seja, a serviço de modelos culturais e 

ideais, que sustentam os interesses ideológicos da classe dominante.

Nesta íntima relação entre educação e política, é possível ampliar a com

preensão dos determinantes ideológicos que se fazem presentes nas práticas 

educativas, uma vez que tanto uma como a outra exprimem relações de po

der28.

Com esse entendimento, é possível compreendermos a articulação exis

tente entre as políticas educacionais e as diversas tendências filosóficas edu
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cativas, com os valores e ideologias que as sustentaram, e o que elas repre
sentaram para os interesses econômico-políticos.

Diante dessas sutilezas estruturais que se fazem presentes no desenvol

vimento das práticas pedagógicas, por influência da política, dos interesses 

econômicos e da ideologia hegemônica, acreditamos ser necessário entender 

que todas as pessoas, educadores, educandos estão, segundo RIBEIRO.

...imersos num processo político que penetra todos as nossas atitudes, toda a nossa maneira 
do ser e de agir, a fé mesmo porque a educação tanto doméstica quanto a pública é também 

29uma formação política.

Trata-se de perceber que a educação com suas práticas pedagógicas, 

está revestida de ideologias e que estas, segundo SOBRINO, estão

...presentes nos discursos das autoridades governamentais, nas diretrizes dos Ministérios da
30 Educação, na legislação escolar, nos programas escolares, nos métodos, nos textos.

Em consequência desse fator, as práticas pedagógicas desenvolvidas 

nas instituições educacionais podem seguir diferentes tendências que 

SOBRINO classificou em três tipos básicos: a tendência ideológica tradicional, 

a tendência reformista-modernizante e a tendência revolucionária (anti- 

autoritária).

Na tendência ideológica tradicional, há uma assimetria entre os ensi- 

nantes e os ensinados, vista como normal, sendo que os primeiros ocupam 

uma posição hegemônica e os segundos, a posição subordinada de acatar or

dens e consumir conhecimento.

No tipo reformista-modernizante, a assimetria desaparece, a hierarqui

zação não é tão evidente, mas mantém-se dissimulada no princípio de respeitar 

a liberdade do educando.

E, na tendência revolucionária (anti-autoritária), introduz nas relações 

pedagógicas mudanças fundamentais: a não-diretividade e a auto-gestão dos

RIBEIRO, op. cit . nota 23. p.22.
30 SOBRINO. op. cit., nota 17. p.9. 
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educandos. Ela pretende, com isto, estabelecer “ao nível do grupo-classe um 
novo modo de funcionamento e de relações antiburocráticas”31 32.

Ibid.. p. 63.
32 SOBRINO. op., cit. 1986, p 66
A ECO & BONAZZI. Mentiras que parecem verdades, 198Ü.
34 NOSELA. As belas mentiras, 1978.
’ PRETTO. Os livros de ciência ... ,1983.
36 FARIAS. Ideologia no livro didático, 1987.
37 TEIXEIRA. A postura do professor frente a ideologia ..., 1990

Para SOBRINO, a primeira tendência omite qualquer referência às clas

ses sociais; na segunda, reconhece-se a estratificação, entretanto, somente os 

indivíduos mais educados (ou seja, com melhores possibilidades) terão acesso 

a níveis superiores; e, na ultima tendência, além de reconhecer a existência de 
classes sociais, inclui a referência da necessidade de lutas de classe, podendo 

ser vista esta tendência como “a negação dialética tanto do tradicionalismo 
32quanto do reformismo-modernizante”

Percebe-se que a ideologia, nessas tendências, apresenta-se revestida 

de função; ora como instrumento do poder hegemônico, no caso dos educado

res, ora como falsa equidade de direitos entre educador e educando, ou como 

um ponto estratégico a ser considerado nas negociações.

A prática educativa é um espaço apropriado para que a ideologia realize 

sua dupla função — a de assegurar coesão e a de equalizar os indivíduos 

dentro de uma mesma proposta hegemônica, desde a formação dos educado

res, das metodologias por eles adotadas, bem como dos materiais bibliográfi

cos utilizados em sala de aula. Os estudos de ECO & BONAZZI33, 

NOSELLA34, PRETTO35, FARIAS36, TEIXEIRA37, dentre outros, demonstram isto 

porque tiveram, em comum, a análise crítica do conteúdo ideológico dos livros 

didáticos utilizados no primeiro grau. Todos concluíram que o conteúdo veicu

lado por esses livros contribuiu para a consolidação da ideologia hegemônica.
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1.2.1. A ideologia demarcando os caminhos da formação dos 
educadores

Ao deparar com questões conflituosas acerca da formação dos educa
dores. SEVERINO inicia criticando os currículos dos cursos de formação de 

educadores por serem anacrônicos acarretando, muitas vezes, às práticas pe

dagógicas sérias conseqüências, pois os educadores baseiam suas práticas no 

“esponteísmo, decorrente de um suposto dom natural, entregue a um tecnicismo 

didático demasiadamente mecânico” 38, prejudicando a visão de totalidade e 

deslocando o homem do seu contexto social, político, econômico e histórico.

38 SEVERINO. op. cit., 1986, p.XII.
MARX & ENGELS. Textos sobre educação ... , 1983. p.27.

40 MASHIO. Professor... .1996, p.3.
41 SEVERINO. op. cit. , p. 15.

Nesse sentido, MARX & ENGELS39 entendem que há mudanças contex- 

tuais durante o processo pedagógico. Portanto, os envolvidos com a educação 

têm o dever de não esquecer que estas circunstâncias “fazem mudar os ho

mens e que o educador necessita, por sua vez, ser educado “.

Sob esta perspectiva, com a intenção de promover melhorias na forma

ção do educador, o Estado do Paraná (Brasil) criou, em I995, a Universidade do 

Professor. Atendendo a mais de 20 mil professores da rede estadual de ensi

no, possibilitou o levantamento de problemas classificados como rudimentares 

para a sua formação, como as dificuldades até mesmo para leitura de textos, 

até os mais sofisticados, como o desconhecimento da história da educação40, 

podendo somar-se por inferência o desconhecimento da própria filosofia da 

educação.

A partir dessa deficiência, SEVERINO41 defende a importância da forma

ção filosófica para os educadores, não desmerecendo a formação científica e 

política e reconhecendo que este conteúdo também pode servir como um ins

trumento ideológico. Para ele, entretanto, é função da filosofia desenvolver o 

espírito reflexivo e critico, levando os indivíduos a explorarem o significado da 

condição humana no mundo.
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Buscar mecanismos que favoreçam à desalienação do educador, é um 
passo para que este deixe de olhar para a realidade com critérios impostos, 

com olhos alheios, que podem levá-lo a viver uma realidade imaginária e não a 

sua própria realidade'2. Pode ser o caminho, uma proposta pedagógica que 

possibilite ao homem sair da concepção idealista (que visa adaptar o homem ao 

seu ambiente) e partir para uma prática revolucionária. Dessa forma. 

SUCHODOLSKI acredita que.

A grande Irancfoimação lorial atravée da educação eonslilui a bela frnno do<! [>oda£ogo<: em 
quo exprimem ac ciins oc|>orar>çae o ilusões, a sua vinculação ao seu próprio trabalho, a sua 
crítica à ordem reinante.

Essa esperança por parte dos educadores depara-se com inúmeros pro

blemas, procedentes, em parte, da própria formação destes que acabam, quan

do em exercício profissional, em situações conflituosas. CUNHA41 enumera, em 

sua pesquisa sobre concepções conflitantes de currículos, alguns pontos nos 

quais o educador é visto como despreparado para o ensino pelos educandos, 

tanto a nível de competência técnica e de competência política, bem como de 

problemas inerentes à própria qualidade e às atitudes pessoais deste Entre

tanto, nesta guerra para encontrar um culpado na formação dos educadores, 

não podemos incorrer no erro da parcialidade. Nesse sentido, vale destacar 

SANDER 45, que relaciona a educação a um mundo que passa por mudanças 

sem precedentes na história da humanidade, provocando alterações não só 

conjunturais como também estruturais Estes avatares de cenário acabam re

fletindo-se em todas as instâncias institucionais e nos indivíduos

1 2 2. O poder da ideologia nos currículos

Os currículos escolares têm também papel fundamental na transmissão 

de valores e ideologias. APPLE esclarece a relação deste instrumento institu-

1 FREIRE Educação e mudança, 1993. p. 35
SUCHOLDOLSKi Teoria Marxista da educação, 1976 p 177.

'CUNHA Concepções conflitantes ..., 1988. p.392.
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cional com as políticas educacionais que objetivam sustentar uma estrutura 
econômica estável, buscando desvelar a trama que perpassa pela elaboração 
destes, ao referir que

...o currículo precieava ser diferenciado |>ara preparar indivíduos com inteligência e capaci
dade diferentes para uma multiplicidade de funções na vida adulta ... 46

49 SANDER. Educação Brasileira... , 1977 p.159.
"'APPLE. Ideologia e currículo, 1982 p .114.
4' APPLE, op. cit.. p.100.

Aqui, acredito eu, estão nao so a classe trabalhadora economicamente precarizada, mas 
também todos os outros que fazem parte da minoria excluída, como, por exemplo, os por
tadores da sindrome de Down, os negros, os deficientes físicos, os índios, as crianças de 
rua dentre outros.

49 PASSOS. De anjos ... , 1996. p. 114

Faz-se necessário esclarecer que esta vida adulta a que o autor se re

fere, diz respeito à manutenção de funções adultas diversificadas na socieda

de, implicando em responsabilidades sociais desiguais. Dessa forma, os con

teúdos tacitamente contribuem para a formação de pessoas com projeções 

diferentes na sociedade em que estão inseridas, ou seja,

Se um conjunto do estudantes é visto corno prováveis membros de uma classe profissional e 
empresarial, então suas escolas e seu currículo parecem estar organizados em torno da fle
xibilidade, opção, pesquisa. Se por outro lado, vêem-se as destinações prováveis dos estu
dantes como a de trabalhadores somi-especializados (....) a experiência escolar tende a enfa 
lizar a ponlualidade, o asseio, a formação de hábitos...'7

Acreditamos que essa diferenciação é injusta, principalmente quando 

sabemos que esta condição é reforçada por uma imposição (velada, ideologi

camente) à classe trabalhadora que possui um horizonte limitado de perspecti- 

vas , excluindo-a dos direitos a livre escolha do seu caminho.

Entendermos que o currículo possui um papel relevante na formação dos 

educadores e que estes podem reproduzir uma ideologia que vai ao encontro 

dos interesses da classe que detém o poder, passa a ser um importante passo 

para rompermos com estas correntes que o condicionam. PASSOS49, ao anali

sar a formação de enfermeiras, alerta sobre o currículo na Escola de Enferma
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gem da UFBA (Universidade Federal da Bahia), para que seja visto não como 
um aglomerado de disciplinas que devem constar na grade curricular, mas como 

um instrumento que oculta valores, influenciando o processo formativo de diver

sas maneiras: na seleção dos conteúdos, nos materiais bibliográficos, nas ativi

dades extracurriculares, nas normas de condutas escolares, dentre outras.
Diante do exposto, fica evidente a necessidade dos educadores, respon

sáveis pela formação de novos profissionais, não só do ensino mas de todas as 

áreas de conhecimento, aprenderem a ler a realidade e a entendê-la, transcen

dendo aos métodos e às técnicas50. Ou seja, estes educadores devem desen

volver ações reflexivas, críticas e políticas, quando participarem das discussões 

e elaboração dos currículos que servirão de princípios legais para a implan
tação de propostas metodológicas, respaldadas em tendências filosóficas que 

nortearão as práticas educativas.

50 GADOTTI. Concepção dialética ..., 1995. p.142.
51 NIDELCOFF. Uma escola ... , 1986. p. 64.

1.2.3. Os materiais bibliográficos como veículos de ideologia

As escolhas feitas pelos educadores quanto à metodologia de ensino, à 

relação professor-aluno e ao material bibliográfico dependem da orientação filo

sófica seguida e dos interesses que se quer satisfazer. Assim, eles precisam 

ser compreendidos dentro de propósitos educativos que irão contribuir com 

elementos para compreender os motivos de nossa ação51 enquanto profissio

nais atuantes de um determinado contexto social.

Podemos dizer que há uma relação íntima entre esses princípios e inte

resses e a escolha dos materiais bibliográficos. Com isso, é preciso conhecer, 

mais especificamente, o significado dos materiais bibliográficos usados como 

recursos didáticos (livros, periódicos e anais) que estão sendo utilizados pelos 

educadores. Como eles estão selecionando estes materiais? Qual o entendi

mento que eles possuem sobre o papel destes materiais para o processo de 
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ensino-aprendizagem? Segundo NÉRICI 52. estas fontes não devem ser re
duzidas a materiais ilustrativos ou imperativos sobre as pessoas, devem favore

cer a observação e a reflexão, dando-lhes condições para opinar sobre o tema 

em questão.

Dar a devida importância a essas fontes de informação utilizadas nas 
práticas pedagógicas é um passo para se sair da concepção bancária 

(expressão utilizada por Paulo Freire) do conhecimento. O educador deve 

questionar se o material que está oferecendo como fonte bibliográfica, contri

bui para o crescimento ou para a domesticação. Se são leituras suficientes para 

servir de alavanca ao aluno no seu processo de crescimento profissional ou ex

cessivas, prejudicando a formação dos mesmos, no tocante ao desenvolvi

mento do processo reflexivo e crítico.

Pensando nessa relação entre o material informativo e o processo da 

leitura e da elaboração de um juízo, citamos FREIRE, quando levanta a im

portância do ato de ler e de escrever como sendo indicotomizáveis e elementos 

necessários para o desenvolvimento do pensamento crítico. Desse ponto de 

vista, eles não seriam apenas uma leitura ou uma produção de um texto desco- 

nectado da realidade que os cerca, como afirma o autor.

...a leihifA do mundo o a leílura do pulavra estüo dínomicomente juhtge.(...) huneforma- 
ção social é porcobida como processo histórico em que subjetividade e objetividade se preri-

53dem dialeticamente.

Defensora, também, de uma leitura produtiva, ou seja, aquela capaz de 

provocar reflexão, MARTINS vè, nesse processo, uma forma de subsidiar 

uma análise mais profunda do conteúdo lido, e assim perceber, no não-dito, as 

tendências ideológicas subjacentes ao texto. Para isso, a autora vê a compre

ensão desses textos como um caminho, numa relação com o mundo que nos 

cerca, para assim passarmos à reflexão crítica, mediante o confronto com os 

velhos paradigmas, que podem se fazer presentes nestes conteúdos, corrobo

rando com o contexto, ocultando ou .dissimulando o real, ao afirmar:

NÉRICI. Introdução à didática ... , 1985. p.540.
53 FREIRE. A importância do ato de ler, 1989. p.29.
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Ampliar a noção de leitura pressupõe transformações na visão de mundo em gorai o na do 
cultura em particular. Iseo porque estamos presos a um conceito de cultura muito ligado ã 
produção escrita, geralmente provinda do trabalho de letrados.54 55

54 MARTINS. O que é leitura, 1994. p.29.
55 NILDELCOFF. op. cit., nota 51, p.9-20.

Cabe-nos, então, questionar sobre os conteúdos dos textos produzidos 

cientificamente e que estão sendo utilizados e/ou indicados para a leitura por 

parte dos educadores nos centros formadores. Há necessidade de reflexões 

que levantem os aspectos sobre os fins a que os textos estão servindo nessas 

instituições: qual o entendimento que os educadores e educandos possuem 

acerca dos valores ideológicos que estão sendo veiculados (explícita ou impli
citamente) na linguagem escrita? será que estes conteúdos teóricos têm contri
buído para uma transformação na atuação das pessoas? Estaríamos sendo 

simplórias se acreditássemos na facilidade em responder a estes questiona

mentos.

Buscando subsídios para essa reflexão, reportamo-nos a NILDELCOFF 

55 Esta autora observa que, numa sociedade de classe, em que a educação 

também se apresenta estratificada, a classe dominante difunde e impõe seus 

critérios culturais, que passam a ser vistos como os corretos. Daí, as diferentes 

características da educação no transcorrer da história, presentes nos currículos, 

nos textos, nos recursos didáticos, variando conforme as condições estruturais 

de cada grupo social, conforme seu nível econômico, cultural e político.

Sobre esses aspectos, ARANHA56 discorre sobre as diferentes situações 

pelas quais o Brasil tem passado no campo da educação. No início da década 

de 60, o país vivenciava uma contradição entre a ideologia política (que pre

gava o nacionalismo) e a ideologia do modelo econômico (cada vez mais 

aberto ao controle estrangeiro). Com a imposição da ditadura, várias mudan

ças ocorrem na economia, na política e, conseqüentemente (ou estrategica

mente),-na educação: a UNE (União Nacional do Estudantes) passa a ser vista 

pelo poder constituído como aparelho subversivo, sendo desativada; mecanis

mos de censura assolavam todo o país; todo tipo de material informativo era 
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revistado: letras de músicas, propagandas, livros, revistas etc.; nos campi uni
versitários, uma onda de medo e violência intimidava a todos. Mais tarde, em 

1968, a LRU (Lei Regulamentar das Universidades) n 9 5.540/68, que fixava as 

normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 

com o ensino médio, institui a perda da autonomia da universidade por meio de 

mecanismos externos que controlam várias decisões como a seleção dos pro

fessores (suas nomeações) e divisões de departamentos em que atuam. Os 

alunos, que antes seguiam juntos durante todo o curso, passam a ter novos co
legas em cada disciplina, pois a nova lei permitia a matrícula por disciplina, até 

de pessoas fora da universidade, desde que possuíssem alto tirocínio na vida 

pública ou empresarial. Com a abertura política, em 1985, novas discussões 

vão surgindo no campo da educação: as Conferências Brasileiras de Educação 

resgatam os debates pedagógicos e há a criação de várias revistas pedagógi

cas, divulgando artigos e teses que abordam os múltiplos problemas das es

colas. Com efeito, tudo isso favoreceu uma nova forma de encarar a educa

ção.

Entretanto, ao afunilarmos a questão do movimento dos materiais infor

mativos durante as diferentes fases pelas quais o Brasil tem passado, podemos 

perceber que a ditadura contribuiu, direta ou indiretamente, para a seleção do 

que deveria ou não ser lido nas escolas tanto de 19, 2 9 como de 3 9 grau, vindo 

reforçar, mais uma vez, o que já discutimos sobre a não-neutralidade das políti

cas educacionais.

Ao lado de todo esse processo político-econômico ditando as normas e 

as regras de vida em todos os níveis da estrutura social, a influência do poder 

da ciência, decorrente, em parte, das propostas de MERTON (apud 

TEIXEIRA5') em classificar e reafirmar o ethoe da ciência moderna e que ainda 

hoje se fazem presentes nas comunidades científicas, contribuiu para que os 

educadores e educandos passassem a absorver as produções científicas, su- * * 

56 ARANHA. História da educação, 1989. p.252-262.
5/ Merton, em 1942, cria um complexo de valores e normas que considerava como um obriga

ção moral para o cientista que são: universalismo, comunismo, desinteresse e ceticismo orga
nizado (TEIXEIRA. Atividade científica, 1988. p.43).
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plantando quaisquer questionamentos. Assim, consolidam-se as ditas verda
des inquestionáveis que, segundo Foucault, são

...centradas na forma de diccureo científico e nas instituições que o produzem; estão subme
tidas a uma constante incitação econômica e política (...) objeto do vãrias formas, de uma 
imensa difusão e de um imenso consumo (circulam nos aparelhos de educação ou de infor
mação..) 58.

FOUCAULT. Microfísica do poder, 1993. p 13.
59 ARANHA & MARTINS. Filosofando ... , 1986. cap. 7.
6 APPLE. Ideologia e currículo, 1982 p. 43

Em outras palavras, podemos dizer que a ciência, legitimada pelas uni

versidades, gera núcleos de controle de informações que, historicamente, bus

cam assegurar suas verdades a fim de preservar a ordem social.

Sob essa perspectiva, percebemos que a ideologia hegemônica desem

penha diversas funções no desenvolvimento das ações pedagógicas decor

rentes, em grande parte, das necessidades criadas pela própria estrutura soci

al. Em vista disto, ARANHA & MARTINS 59 afirmam que umas das funções da 

ideologia consiste em apagar as diferenças e oferecer à sociedade o senti

mento de identidade social, assegurando, portanto, a coesão e a aceitação das 

situações estabelecidas, sem críticas. Para tanto, há uma complexa rede de 

interesses que contribui com esta função, entre eles a própria produção teórica 

que é utilizada como fonte de informação.

Sabendo que aspectos ideológicos permeiam a educação, principalmente 

nos materiais bibliográficos utilizados em sala de aula, APLLE60 compara o 

ensino a uma caixa preta que deve ser questionada quanto ao seu conteúdo, 

de forma a desvelar os diversos interesses que estão sendo disseminados nas 

escolas.

A situação ainda se complica porque alguns educadores e educandos 

tomam os materiais bibliográficos, em especial o livro didático utilizado no en

sino do segundo grau, como objeto místico, detentor de um poder absoluto e 

inquestionável. Segundo LUCKESI, no que tange ao livro didático:
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No gotal, elo tem sido assumido como uma "bíblia0, ou seja, como um livro sagrado: ludo o
x 61que está escrito nele se assume como verdade.

Esta postura de submissão do sujeito da educação perante o livro didá

tico não é exclusividade do segundo grau, podendo ser estendida às Universi
dades, que não estão isentas dessa relação e, em muitos casos, tratam o livro 

indicado como bibliografia de forma acrítica e dogmática. Isto faz com que pas

sem despercebidas questões ideológicas significativas que servem para a 

manutenção do status quo de determinados interesses econômicos.

Compartilhamos a visão de LUCKESI 61 62, quando esclarece suas inten

ções de não querer desvalorizar estas produções escritas, nem pôr em xeque 

seu valor científico, e, sim, manter postura alerta diante deles, ultrapassando, 

assim, “pela crítica, os próprios limites desses livros” que reproduzem, nos 

conteúdos, os valores e a ideologia presentes na estrutura social à qual per

tence o autor.

61 LUCKESI Filosofia da educação, 1995. p.104.
62 LUCKESI. op. cit., p.104.
63 SILVA. O ato de ler, 1991. p. 81.

1.3. A RELAÇÃO DA IDEOLOGIA COM A LINGUAGEM ESCRITA

Tudo que é ideológico possui um significado e remete a 
algo situado fora de si mesmo. (...) A palavra é o fenô
meno ideológico por excelência- (1995- p. 16)

Mikhail Bakhtin

Se partirmos do princípio de que a leitura crítica é a condição para uma 

educação libertadora, gerando novos significados, contribuindo para que o leitor 

situe-se com essa mensagem através do processo de constatação, cotejo e 

transformação63, então, subentende-se que deve existir uma certa familiarida

de do Sujeito com a palavra, tanto explícita quanto implícita. Porém, não basta 
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apenas decifrar as palavras 64 *, estas têm um significado que transcende os li

mites da forma e, segundo FOUCAULT,

64 MARTINS, nota 54, p. 8.
í,:' FOULCAULT. As palavras e as coisas, 1995. p. 5I.
' BAKTHIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p. 65.
’ CHAUÍ. Convite à filosofia, 1996. p.143.

68 JOBIM E SOUZA. Infância e..., 1995. p.115

...a linguagem não é um sistema arbitrário; está depositada no mundo o dele íaz parte por
que, ao mesmo tempo, as próprias coisas escondem e manifestam seu enigma com uma 
linguagem e porque as palavras se propõem aos homens como coisas a decifrar. GG

Por conseguinte, esta condição de um enigma escondido pode repre

sentar um valor, uma ideologia e/ou uma cultura. Nesse sentido, a palavra em 

si é neutra e é através do signo que ela passa a ter a função ideológica es
pecífica expressa na "comunicação da vida quotidiana" 66 Em síntese, a pala
vra não tem um sentido em si mesma, e sim, em determinada situação.

É com a palavra que os indivíduos se comunicam e interagem com o 

mundo e com os outros na vida social e política, expressando suas idéias e va

lores. Contudo, ela não é definitiva. CHAUÍ considera que, na comunicação

...ac palavrac assumem sentidos diferentes dependendo de quem fala e ouve, escreve e lê, do 
contexto e das circunstâncias em que as enunciamos...67.

E quando a palavra estiver na forma de um discurso ideológico, expres

sando-se por meios de atos, gestos ou signos orais e escritos, “permitindo que 

os sistemas ideológicos constituídos (moral, arte, religião, política, educação e 

ciência) cristalizem-se a partir dela” 68, numa interação dialética constante, pas

sando a representar uma força.

O discurso, agora acrescido de um poder, apresentando-se com certa 

regularidade nas práticas sociais, não pode ser encarado como simples trans

missor de informações. As palavras usadas nesse discurso passam a ex

pressar um significado, devendo ser entendida além da “intenção de um indiví

duo em informar um outro, mas da relação de sentidos estabelecidos por eles 
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num contexto social e histórico"69. Dessa forma, “as palavras, na perspectiva 
da análise do discurso, são sempre discurso na sua relação com os sentidos” 70 

mantendo uma vinculação com a linguagem contextual.

69 ORLANDI. O que é lingüistica, 1986. p. 62-63
70 ORLANDI. As formas do ... , 1995. p.181.

1 TEMPORÃO. A propaganda de medicamentos ..., 1986. p.45.

Essa relação da palavra com o discurso ideológico, agindo nos hábitos 

dos indivíduos, é utilizado pela sociedade, em especial, pela classe hegemôni

ca, visando criar nas pessoas uma forma de ver o mundo e de assumir uma 

postura de vida. A exemplo, citamos uma propaganda de remédio contra dor 

de ouvido,

Oh rnãee carinhosas !!!
Olhae sempre o ouvido de vossos filhos! Dor de ouvido é sinal de inflamações. Ouvido infla
mado faz |>us dentro da cabeça e torna-se doença grave e perigosíssima! £i não tratardes a 
dor de ouvido de vossos filhos elos podem morrer de infecção cerebral e que sofrimento horrí
vel! Si escaparem podem ficar surdos e até mudos! Um filho surdo e mudo ! Que horror! 
Que aflição! Que desgosto! Um filho surdo e mudo! Felizmente Aure Sedina combale e evi
ta todos esses males!71

Nota-se o uso excessivo de frases exclamativas no qual o emissor procu

ra persuadir o receptor mediante o desencadeamento de uma sequência de hi

póteses que aludem a uma lógica médica, fragilizando-o quando este se vê di

ante da vida ou da morte. Contudo, na escuridão desse discurso, multinacionais 

farmacêuticas agitam-se na sociedade capitalista em busca de assegurar mer

cado.

Outro exemplo de imposição de valores e de uma única forma de pensar 

no campo da saúde pode ser verificado, também, nos conteúdos de livros técni

cos que tratam sobre as funções da enfermeira que atua num centro cirúrgico 

(setor muito visado pelas multinacionais que produzem equipamentos e materi

ais médico-hospitalares). Dentre vários exemplos, citamos as funções da enfer

meira descrita por um cirurgião, no livro de SAMAMA:
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—a enfermeira de centro cirúrgico "circulante' deverã: - deslocar-se sem barulho.(...) * 
manter-se silenciosa (nada de tagarelice) (...) - fazer tudo ao menor tempo (...)

Estes tipos de mensagens escrita, fazendo uso de palavras ameaçado

ras e radicais, como no exemplo acima em que a enfermeira deve fazer tudo ao 

menor tempo. Que valor estaria representando este "tudo”? Ou mesmo, como 
vimos no exemplo anterior em que as palavras intimidavam as pessoas, fa

zendo-as assumirem princípios e valores no seu cotidiano, condenando-as por 

falta de desvelo. Nestes exemplos, na materialidade da língua, expressada 

através das palavras, estas funcionam como mecanismo de poder, mediante o 

estratégico discurso ideológico tendo como suporte preservar a saúde (no pri

meiro caso) e trabalho responsável (no segundo caso). Cabe ao indivíduo 

compreender que a posição em que a palavra ocupa no contexto onde ela foi 

expressada, atua como instrumento de consciência, sendo o elemento essenci

al, enquanto signo social, que acompanha toda a criação ideológica, seja ela 

qual for'3.

Outro campo que poderiamos adentrar, a fim de explicitar o poder das 

palavras a serviço de uma determinada classe, relaciona-se ao ensino. Todas 

as fundamentações teórico-filosóficas que sustentam uma determinada prática 

de ensino trazem consigo uma linguagem peculiar a seus interesses. A exem

plo, citamos os estudos de PASSOS 74, sobre a Ordem de Santa Úrsula, a qual 

criou um apostolado para a vida religiosa, tendo como objetivos “zelar pelas 

almas e pregar o amor de Deus". Dessa maneira, toda uma linguagem própria 

era empregada com o intuito de legitimar as regras, as normas e os princípios 

dogmáticos que sustentam a referida ordem religiosa. Como a autora afirma:

0 ensino do catecismo deveria começar freio sinal da cruz (...) Em seguida, se faria a leitura 
do texto para a reflexão, que seria interpretado o analisado pelas alunas sob a orientação da 
mestra-7.

? SAMAMA. Enfermagem no centro cirúrgico, 1986 p.15-16.
73 BAKTHIN. op. cit., nota 66, p. 37
'4 PASSOS. A educação das virgens, 1996. p. 90.
75 Ibid., p.137.
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A escolha da forma como o texto deveria ser abordado, sutilmente, aca
bava sendo conduzido pelo educador, autoridade esta que, numa visão tradici

onal do ensino humanístico, demarca os caminhos a serem percorridos no pro

cesso reflexivo da palavra escrita. E essa mesma tendência do educador atu
ando como guia do educando quanto às palavras que deveríam ser lidas, po

demos ilustrar com outro estudo de PASSOS76, no item sobre “Livros de Forma

ção e Romances liberados e reservados”, que discorre sobre a mentalidade que 

orientava as práticas educativas do Instituto Feminino da Bahia. Nestas duas 

partes do estudo, torna-se explícita a intencionalidade das palavras contidas 

nos livros, a fim de preservar interesses subjacentes aos vários discursos de 

ordem moral, disciplinadora e ética, mascarando valores sociais até então 

aceitos como os adequados à época.

76 PASSOS. Mulheres... , 1993. p.104-127.
" GERMANO. Educação e ideologia ... , 1993. p. 87.
'8 BARROS. Teoria do discurso..., 1988. p.149.
79 JOBIM E SOUZA. op. cit., nota 68, p.120.

Ainda, em relação à análise da influência das fontes bibliográficas e sua 

repercussão na formação de profissionais, GERMANO destaca a importância da 

Revista Brasileira de Enfermagem que, através das palavras escritas, objeti

va-se oficialmente porta-voz de uma categoria, legitimada pela sua Associação, 

sendo.

... depositária das concepções que vão plasmando, moldando e dando existência à enferma
gem nacional, servindo, ao mesmo tempo, como elemento unificador entre os enfermeiros 
dispersados por todo o território nacional " 77

Como percebemos, há varias formas de as palavras estarem servindo 

como instrumentos ideológicos, no discurso hegemônico, e, para que estas sir

vam como mecanismo de controle, é preciso que “a dominação e a exploração 

sejam ocultadas e dissimuladas” 78 79 Assim, a “palavra é a revelação de um 

espaço no qual os valores fundamentais de uma dada sociedade se explicitam e 

se confrontam11 /9. Nesse sentido, vale tomarmos como alerta os dizeres de 
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CARLOS MATUS em relação às palavras contidas no universo lexical em ní
vel individual e coletivo:

0 mundo doe homens é do tgmahho de seu vocabulário, dos conceilos que conhece(...) 2e 
eu compreendo o mundo através do vocabulário que |á conheço, hão existe forma de enri
quecer minha visão de mundo sem ampliar meu vocabulário...xu

Em face disso, compreender a relação das palavras faladas e escritas 

com o discurso ideológico passa a ser uma estratégia para desvelar intenções 

implícitas nos diversos tipos de discurso.

Assim, concluímos neste primeiro capítulo, procurando trazer alguns ele

mentos teóricos acerca da acepção da ideologia imbricada no processo educa

tivo, que reflete na formação dos educadores, dos currículos escolares, e como 

tudo isto se manifesta nos recursos didáticos, utilizados pelos docentes em es

pecial nas fontes bibliográficas que, através das palavras escritas, prescrevem a 

determinado grupo um determinado discurso ideológico.

Seguramente, a ideologia, na perspectiva marxista que estamos adotan

do, oferece uma certa racionalidade, permitindo supor que as representações e 

as normas da sociedade são reais. Reflete assim, a dupla pretensão da ideo

logia: de um lado, apresenta-se como um discurso coerente e verdadeiro sobre 

as coisas e, do outro, necessitando afirmar que esta visão é racional e que, por 

isto, pode sustentar o saber científico80 81

80 MATUS, Política, planejamento & governo, 1993. p.52-53.
81 CHAUI. Cultura & Democracia, 1986. p.30.

Com esse entendimento, procuraremos adentrar na história da evolução 

das práticas cirúrgicas, demarcando a trajetória da enfermeira que atua em 

centro cirúrgico e as implicações ideológicas que contribuíram para a caracteri

zação do seu trabalho.



CAPITULO - 2

A IDEOLOGIA PRESENTE NAS PRÁTICAS 
CIRÚRGICAS AO LONGO DA HISTÓRIA

O ideológico está situado no material social criado pelo homem. 
Assim, mio pode ser chamado de ''natural", c preciso que esses 
dois (ideológico c material) esteiam socialmcutc organizados, 

formando um grupo constituindo um sistema de signos

Michcl Bakhtin
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CAPÍTULO -2

A IDEOLOGIA PRESENTE NAS PRÁTICAS CIRÚRGICAS AO LONGO DA

HISTÓRIA

A rnõo é flrrrui cpm Ifnjql no mundo doe coroe quo cp movl- 
rnonlnm livrornonlo; baelu que com eJq comparemos a pato, 
o bico, os chifres, os dentes e diversas exlremidodee dos ou
tros criaturas (1993, p-61).

Oswald SponghH

A história das práticas cirúrgicas1 é antiga e se relaciona direta

mente com a história das doenças* 2 e das transformações sociais. As crenças 

e valores prevalecentes em cada momento sempre interferiram na maneira 

como as operações eram praticadas e nas ações do grupo que as realiza

vam (hoje, chamado de equipe cirúrgica3). Interferem, também, neste pro

cesso, fatores de ordem social, econômica, cultural, política e ideológica 

resultando, direta ou indiretamente, na escolha dos caminhos a serem se

guidos pelos envolvidos.

' Práticas cirúrgicas aqui definidas como todo conhecimento teórico/prático presente na 
história do desenvolvimento da cirurgia.

BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985 p.1
3 Compõem a equipe cirúrgica: a equipe de enfermagem (com os profissionais Enfermei- 

ra(o), Técnico e Auxiliar de enfermagem desenvolvendo atividades de supervisão, circu-

Neste capítulo, pretendemos conhecer essa trajetória, observando o 

fazer da enfermeira em relação às práticas cirúrgicas, desvelando os princí

pios ideológicos que nortearam seu trabalho, para que possamos encontrar 

subsídios para as reflexões sobre os textos da área de enfermagem em cen

tro cirúrgico utilizados, atualmente, pelas docentes das Escolas de Enfer

magem no Brasil, responsáveis pelo ensino deste conteúdo nos cursos de 

graduação.

Essa retrospectiva ocorre através de períodos históricos, a partir da 

Pré-história passando pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e fi

nalizando na Idade Contemporânea. Tomamos, como parâmetros, a busca 

de elementos que constituíram marcos importantes para a evolução das prá
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ticas cirúrgicas em relação à enfermeira, ou seja, seus aspectos ideológicos 
presentes nas transformações sociais.

Entretanto, ao partirmos em busca de recursos bibliográficos para 

desenvolvermos este tema, deparamos com uma escassez de registros es
pecíficos dessa área, o que nos levou a recorrer a fontes voltadas para a 

história da enfermagem. Como exemplo, os livros das autoras. Waleska Pai
xão, Telma Geovanini, Teresa Molina, Elizete Passos, dentre outras, bem 

como os livros sobre a história da medicina, dos autores Lycurgo Santos Fi

lho e Pedro A. Entralgo, e os da história da cirurgia de Gert H. Brieger e Jür- 

gen Thoward. Entre estas fontes teóricas, chamou-nos a atenção uma ilus

tração de MOLINA4 pela forma utilizada para esquematizar a evolução da 

enfermagem no mundo.

Ao ilustrar com figuras humanas as fases pelas quais a profissão foi- 

se configurando, ela insere o barbeiro-cirurgião, levando o leitor a pensar 

que este profissional fazia parte da enfermagem. Porém, sabemos que o 

cirurgião, enquanto profissão, surgiu em circunstâncias diferentes da enfer

meira e com saber próprio. Valores, ideologias e relações diferenciadas de 

poder distinguem a posição destas duas categorias profissionais na socieda

de. Apesar de o primitivo barbeiro-cirurgião ter origem humilde e, a grande 

maioria ser de leigos, o que pode aproximá-lo da enfermeira, este, liberta-se 

desta condição e muda radicalmente seu caminho ao ir em busca de saber, 

aliando-se às pessoas que detinham status e poder (o clero e os médicos) 

e, assim passou a ser reconhecido pelas academias.

Ao nos determos no esquema de Molina, observamos que a postura 

do barbeiro-cirurgião (figura masculina) é diferente da dos outros, bem como 

seus adereços despojados de símbolos sagrados (a cruz e as vestimentas 

específicas dos monges e das irmãs). Diante disso, uma pergunta se impõe: 

se os barbeiros-cirurgiões não fizeram parte da história da enfermagem, nem 

pertenceram a ordens religiosas, o que os distingue dos outros homens (os 

monges) e das mulheres que ali se encontram? Entendermos que, no pro

cesso de evolução das práticas cirúrgicas, o barbeiro-cirurgião encontrava- 

se num outro campo de valores que orientava essa atividade, os quais não

lante de sala e/ou instrumentador) e a equipe médica ( com os profissionais especialistas 
na área de cirurgia e anestesia).
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advinham da ideologia cristã e, consequentemente, não pregavam a abne
gação, o sacrifício e a renúncia, o que os distancia mais ainda do percurso 
histórico da enfermagem.

Curva demostrativa de Ia historia 
de Ia enfermeríá

TIPOS Y PERÍODOS QUE SENALAN LA 
INICIACION DE IMPORTANTES MOVIMIENTOS

Siglos Precristianos • T 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 J9~ 20

Lo modre primitiva

R r producctoii de: .4 Shnrt Hijlnry nf Nutjing dr 
La\irua L. Dr<k <• í^ibcl M Suuart, C. P. Putnatifs 
Soi.i- Nu.ta Yuik.Londrrv

Fig 3: Curva de evolução da enfermagem no mundo, apresentada por Molina.

Outros elementos a serem considerado nos personagens do quadro 

em análise são as vestimentas e os adornos utilizados pelos outros elemen

tos, tais como os crucifixos, o cajado, a lâmpada, o balde de limpeza, os ca

belos cobertos e, também, suas posturas: quase todos estão com a cabeça 

baixa, ó que pode ser entendido como sinal de simplicidade e devoção, pró

prios da ideologia cristã, que procurava fazer com que seus seguidores cum

prissem suas atividades com vocação, abnegação e humildade

Poderiamos prosseguir analisando o esquema da curva evolutiva da 

enfermagem realizado por Molina. Entretanto, nosso objetivo com este era 

introduzir o assunto uma vez que, na evolução das práticas cirúrgicas, a en-

' MOLINA. Historia de Ia enfermería, 1967. p. 15.
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fermeira e o cirurgião serão constantemente tangenciados como veremos 
mais a seguir. Uma das hipóteses que aludimos a estes diferentes caminhos 

seguidos pelos cirurgiões e as enfermeiras que atuam em cirurgia, deve-se 

(dentre vários fatores específicos de cada profissão) ao fato da predominân

cia de mulheres na enfermagem. Durante séculos, elas foram excluídas do 

acesso aos estudos, portanto, pouco escreveram, deixando de registrar sua 

própria história E, ao tornarem-se agregadas a outros profissionais, segundo 

comenta SOBRAL 5, “mais viveram estórias do que fizeram histórias”, não 

representando uma força nem uma expressão de poder na estrutura social

5 SOBRAL. A purgação do desejo 1994. p.13
" Revolucionária socialista polonesa que viveu entre 1871 a 1919. Esta idéia foi retirado do 

livros de MÉSZÁROS. O poder da ideologia, 1996. p. 340.

Nos dias atuais, em grande parte ainda (sem desconsiderar os focos 

de mudanças atitudinais de algumas enfermeiras), as enfermeiras continuam 

invisíveis, não fugindo à regra para a enfermeira envolvida com as práticas 

cirúrgicas Esta condição parte de um complexo encadeamento sócio- 

histórico, seu desenvolvimento cultural, sua forma de organização de classe, 

dentre outros fatores que, influenciados pela ideologia da estrutura capita

lista na sociedade, valorizem, entre vários aspectos, a divisão do trabalho e 

a distinção entre o prático e o teórico.

Nesse sentido, parafraseando Rosa de LUXEMBURGO6, poderiamos 

dizer que a enfermeira necessita aprender a usar o poder usando o poder. 

Não havería outra maneira! Em outras palavras, ela precisa legitimar a sua 

prática através de um maior envolvimento político e crítico, assegurando que 

a sua história possa ser feita e contada por ela mesma.

2.1. DA PRÉ-HISTÓRIA À ANTIGUIDADE: a transição entre as 

práticas mágico-sacerdotais e o alvorecer da ciência

Os períodos da Pré-história e da Idade Antiga (antes de Cristo até o 

Séc. IV d.C)’ dividem-se com o surgimento da escrita, marco do estágio de 

desenvolvimento humano conhecido como civilização e caracterizado pela 
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organização dos grupos em classes sociais, pela formação do Estado, pelo 
aumento da produção econômica e pela divisão social do trabalho'.

Na Pré-história, subdividida em dois períodos, Paleolítico e Neolítico, 

sendo o segundo considerado o marco da tecnologia com a descoberta dos 

metais e do processo de fusão do ferro e do cobre, foram favorecidos a cria

ção e o aperfeiçoamento de diversos tipos de instrumentos usados para vá

rios fins, exigindo pessoal com conhecimento especializado para tal tarefa.

Documentos antigos, datados de 1600 a.C , na índia, descrevem mais 

de cem (100) tipos de instrumentais cirúrgicos, como os escalpelos, os bistu- 

ris, as serras, os trocaters dentre outros* 8. Rudimentares procedimentos ope- 

ratórios faziam uso destes materiais, tais como: a trepanação do crânio e a 

amputação de membros que, num enfoque místico e religioso, serviam como 

recursos terapêuticos, uma vez que o homem primitivo acreditava que as 

enfermidades provinham de espíritos fortes e malignos9.

‘ COTRIM. História e consciência ... ,1995. p. 15
BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985. p 1

' MOLINA. Historia de Ia enfermería, 1967. p.18.
” REED. Sexo contra sexo ..., 1980. p.39-52.

GEOVANINI. História da enfermagem ..., 1995. p 6
MURARO. O martelo da feiticeira, 1993. p.5.

A participação da mulher na evolução e no aprimoramento das técni

cas é vista por REED10 * como sendo responsável pela criação das primeiras 

formas de indústria e aperfeiçoamento dos utensílios domésticos. As mulhe

res inventaram diversos instrumentos que auxiliavam no trabalho e, dessa 

forma, contribuíram para que a humanidade progredisse até se tornar supe

rior ao reino animal. GEOVANINI11 situa-as nesta época, em relação à saú

de, como as responsáveis pela manutenção da sobrevivência dos indivíduos 

saudáveis e doentes, através de suas habilidades psicomotoras na prática 

do cuidado

O fato de a mulher possuir tal posição na sociedade a colocava numa 

condição de destaque em relação ao homem, porém não representava uma 

relação de dominação pois, na pré-história, a divisão do trabalho entre os 

sexos não significava relações desiguais ou uma expressão de poder e 

opressão12.
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Porém, mais tarde, as mudanças na estrutura da organização social, 

advindas da passagem do matriarcado para o patriarcado13, serviram para 

que a supremacia masculina fosse delineada e, consequentemente, rompes

se com a harmonia que ligava as espécies humanas. A mulher, segundo 
REED14 15, "fica relegada ao âmbito doméstico", sufocada pelo poder de con
trole dos mecanismos sociais, econômicos e políticos com os quais o homem 
passa a dominar.

13 Nos grupos matricêntricos, as formas de organização social entre os homens e as mulhe
res não incluíam poder. Quase não existiam guerras nem pressão populacional, o que 
não motivava as conquistas de novos territórios. Com o patriarcado, instala-se a competi
tividade. As guerras tornam-se mais frequentes e a exploração de outras regiões expan
de os limites territoriais. A tecnologia na construção de armas e instrumentos de trabalho, 
como o arado, são favorecidas com a técnica de fundição. O povo deixa de ser nômade, 
criando as aldeias, cidades e impérios (MURARO, op. cit., nota 12. p.6-7).

14 REED. op. cit., nota 10 p.7.
15 MEYER Reproduzindo relações de poder ..., 1991. p.28.

Antes, ela era vista como a mãe que cuidava de sua prole, dos do

entes, criando e inovando instrumentos para o seu trabalho, cabendo aos 

homens (na qualidade de pajés, curandeiros e feiticeiros) a função de reali

zar o tratamento das moléstias em clima de harmonia e igualdade.

Porém, no alvorecer da Antigüidade, mudanças acontecem no âmbito 

social alterando os valores. Na saúde, passa a haver uma distinção entre o 

trabalho do cuidar e do tratar, sendo que, ao primeiro, atribuía-se um papel 

inferior em relação ao segundo, que era valorizado. Estas diferenças advi

nham das intenções subjacentes à nova realidade estrutural que, ideologi

camente, passa a atribuir diferentes níveis valorativos aos meios de aquisi

ção do conhecimento do senso comum ao científico, agregando ao último, 

força e poder advindos da razão.

Neste aspecto, o conhecimento das práticas de enfermagem 

(incluindo as cirúrgicas), por serem comparadas com o senso comum, aca

bavam perdendo espaço para o destaque. Assim, quando MEYER se refere 

às condições do surgimento da Enfermagem, evoca as suas teorias como 

ausentes de autonomia e de idéias próprias. Para ela, então, a enfermagem,

...já nasce subordinada a um conhecimento que não domina o que não ora considerado 
importante no desempenho de suas atribuições usuais, ou seja, a Enfermagem se vin
cula ao cuidado de alguém que era tratado por outro, caracterizando-se, portanto, como 
uma ação que apoia e assessora a ação de um outro ...|r>
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Dando prosseguimento, a Idade Antiga serviu para romper com velhas 
crenças e valores, favorecendo a formação de outras mentalidades que, aos 

poucos, ia substituindo as antigas construções mitológicas, substituindo-as 

“pela aventura intelectual expressa através de investigações científicas e 

especulações filosóficas”16.

16 GEOVANINI. op. cit., nota 11 p.8.
17 GAARDER. O mundo de Sofia, 1995. p.132.

Se antes a natureza era explicada através dos mitos, com a influência 

do pensamento filosófico, esta passa a ser explicada pela razão. Todavia, 

nesse novo quadro, a relação de exploração entre os gêneros continuava a 
se acentuar. Tornavam-se mais restritas as chances de desenvolvimento in

telectual para as mulheres, principalmente porque as academias de estudos 

filosóficos permitiam o acesso somente aos homens.

O impedimento das mulheres na formação acadêmica dificultava ainda 

mais a possibilidade de sua ascensão social. Aliado a isto, a visão negativa 

que alguns filósofos tinham sobre elas, impossibilitava seu destaque profis

sional cada vez mais. A exemplo, citamos ARISTÓTELES (apud 

GAARDER17) que acreditava faltar alguma coisa nelas e comparava-as com 

um homem incompleto, passivas e com função receptora, enquanto ao ho

mem atribuía o status de ser ativo e produtivo.

Esta concepção, séculos mais adiante, na Idade Média, vai ganhar a 

Igreja como novo aliado, a qual passa a difundir esses mesmos preconceitos 

contra a mulher18, introjetando-os em seus dogmas e ensinamentos, repas- 

sando-os a seus fiéis como uma verdade absoluta. Para a enfermeira, este 

discurso ideológico foi prejudicial, limitando o seu crescimento enquanto pro

fissional. Em conseqüencia, possíveis descobertas e técnicas por elas cria

das deixaram de ser registradas.

Por outro lado, as discussões filosóficas em busca de explicar a natu

reza contribuíram para o desenvolvimento das práticas no campo da saúde 

pois rompem com o caráter mágico e religioso com que as enfermidades 

eram explicadas, como as que adjudicavam a origem das doenças a fatores 

sobrenaturais (concepção dos assírios, egípcios e hebreus), surgindo a ver

tente do desequilíbrio (defendida pelos chineses e hindus) que atribuía aos 
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indivíduos o papel ativo no processo de causalidade da moléstia* 19. E é den
tro desse entendimento que Hipócrates, pai da medicina, cria a ciência médi

ca grega, distinguindo três orientações cardinais para a terapêutica: a fama- 

coterápica, a dietética e a cirúrgica. Esta última abordava técnicas conside

radas restauradoras (fraturas, luxações, feridas e úlceras), evacuantes 

(abscessos, empiemas, nefrostomia) e as exeréticas. Surgem as primeiras 

especialidades cirúrgicas: a oftalmologia e a tocoginecologia20

10 Ibid., p.133.
19 BARATA. História do conceito de causa, 1985. s/n

’ ENTRALGO. História de Ia medicina, 1978 p 128-126
21 Ibid., p.131.
22 PAIXÃO História da enfermagem, 1979. p.24.

Como se vê, as práticas cirúrgicas do início da Antigüidade eram ba

seadas na intuição e nos rituais mágico-sacerdotais que guiavam as técni

cas, sendo encabeçados pelos líderes da comunidade, tanto homens como 
mulheres possuidores de certo respeito social. Mais tarde, com as mudan

ças na visão de mundo, decorrente de novos caminhos de reflexão introduzi

do pelos filósofos que passaram a questionar verdades até então invioláveis, 

as causas das doenças, por exemplo, antes atribuídas a influência maligna, 

passavam a ser explicadas com base nos processos da natureza, repercu

tindo nas práticas cirúrgicas.

As descobertas que surgiam nas diversas áreas de conhecimentos 

contribuíram para uma aceleração do desenvolvimento tecnológico, reper

cutindo em todas as áreas, inclusive na da saúde. Remédios e técnicas ope- 

ratórias foram aprimoradas pelos práticos que, segundo Platão, eram clas

sificados como os letrados e os não letrados, ou os doutores e os artesões21 

e, dentro dessa classificação, poderiamos compor a equipe cirúrgica da 

época com os seguintes elementos: os escravos e as mulheres — desenvol

vendo as tarefas semelhantes às da enfermagem, e os mágicos e sacerdotes 

como os cirurgiões. Contudo, o valor (prestígio) de cada elemento da 

equipe era definido pela eficiência do trabalho realizado. Por exemplo, no 

caso dos cirurgiões, nem sempre eles gozavam de privilégios e, caso reali

zassem uma determinada técnica operatória sem sucesso, seriam punidos 

tendo suas mãos amputadas ou, tratando-se de um paciente escravo, pa

gavam uma indenização no valor do escravo22.
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Em síntese, nos períodos da Pré-história e da Antiguidade, percebe

mos variação na ideologia subjacente às práticas cirúrgicas, advinda de múl

tiplos fatores tais como: as mudanças nas relações de dominação entre os 

gêneros; nas buscas de um agente causai para as doenças, não se aceitan

do mais as explicações mitológicas; na efervescência dos novos paradigmas 

interferindo na visão de mundo; no modo de organização da sociedade; na 

economia e no modo de produção, nas relações de trabalho, dentre outros.

2.2. A IDADE MÉDIA: marco no processo de elitização dos 

profissionais envolvidos com as práticas cirúrgicas

Na Idade Média (Séc. V ao XIV), o desenvolvimento das práticas ci

rúrgicas apresentou certa estagnação devido a vários motivos, dentre os 

quais, mudanças na concepção das causas das doenças, antes vistas como 

de origem sobrenatural, agora, passando a ser relacionadas com os humores 

(bile amarela, bile negra, sangue e muco). Diante desse fato, o terceiro re

curso terapêutico (o cirúrgico), elaborado por Hipócrates, era visto sem utili

dade para o agente causai, afinal, “como operar humores?”23

BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985. p.2.
24 Ibid., p.6

Um outro ponto a ser destacado compreendia as dificuldades compu

tadas pelos cirurgiões no tocante aos estudos sobre anatomia humana. Nos 

tempos helênicos, na escola de Alexandria, esta área de conhecimento foi 

desvinculada do currículo médico, ressurgindo somente no século XVI, não 

pela influência médica, mas dos artistas plásticos, como Leonardo da Vinci, 

Raphael, Donatello e Michelangelo, com suas pinturas e esculturas. O pri

meiro manual de dissecação de cadáveres, escrito por Modino de Luzzi 

(1316)24’ contribuiu para a disseminação dos conhecimentos das práticas 

cirúrgicas, apesar das dificuldade inerentes da época em relação a material 

para a impressão, reprodução e distribuição destes manuais.

Entretanto, no final da Idade Média, as noções sobre dissecação 

anatômica não faziam parte da medicina, bem como o ensino da cirurgia.
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Entre os profissionais da área médica, os cirurgiões eram vistos como menos 

cultos em relação aos clínicos. Um dos fatores que levavam a esta diferenci

ação, decorria da desvalorização do saber adquirido pela prática, contra- 

pondo-se à valorização do saber acadêmico.

A Igreja contribuía com esse processo de desigualdade no campo do 

conhecimento e do social, pois, sendo uma instituição envolvida com o ensi

no, era responsável em grande parte pelas universidades e pelas escolas, 

ditando as regras e as normas a serem seguidas no ensino. A ideologia 

cristã dominava tudo, até mesmo a ciência médica e suas ramificações tor

nando-se um instrumento político que assegurava a coerência e dominação 

na área da saúde, como vimos no primeiro capítulo. O vasto poderio ideoló

gico e econômico da Igreja justificava-se por ser ela grande proprietária de 

terras, sendo considerada, naquele momento, a maior “senhora feudal” 25 * * * A 

desvalorização e discriminação dos cirurgiões, em relação aos clínicos, eram 

também reforçadas pelos dirigentes clericais, como nos mostra BRIEGER:

“ COTRIM. História e consciência ..., 1995. p. 153-160.
?6 BRIEGER. op. cit., nota 21 p.2.
7/ Vale destacar que os barbeiros eram profissionais que, além de realizarem atividades de

barbearia, faziam pequenas cirurgias. Eles eram de camadas sociais mais pobres e com 
menos cultura do que os cirurgiões. Apesar de serem também de classe social baixa, 
antes da separação da medicina, alguns praticavam o ensino das técnicas operatórias 
nestas instituições (BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985. p.3).

Noc séculos XIII e XIV a cirurgia era olhada com desdém pelos médicos educados nas 
universidades que então surgiam por toda Europa- (...) Os cirurgiões, por seu lado, eram 
quase sempre homens analfabetos da classe baixa, desprezados nas círculos clericais; 
adquiriam pencia em seu oficio praticando como aprendizes.

A Igreja, como defensora do saber “puro”, contemplativo, não poderia 

dar o mesmo valor às pessoas que exerciam um ofício mais por intuição e 

pela experiência. Os cirurgiões, ao tomarem conhecimento disto e excluídos 

do acesso à formação universitária, criaram suas próprias escolas e a classe 

profissional foi se organizando perante a estrutura social, expandindo seu 

campo de ação e poder.

No início da Idade Moderna, em 1540, na Inglaterra, juntam-se com 

os barbeiros 7, criando a Sociedade dos Barbeiros e Cirurgiões, definindo as 

atribuições e competências de cada um. Entretanto, tal união não conseguiu 

eliminar as.divergências ideológicas entre os médicos e os cirurgiões. Os 
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médicos, sempre que necessitavam de recorrer a um procedimento cirúrgico 
para um de seus pacientes, preferiam os barbeiros por serem pessoas com 

menos poder de barganha e mais submissos, como nos mostra BRIEGER em 

seus estudos:

Os módicos frequentemente favoreciam os barbeiros porque, sendo homens mais
28simples, deixavam-se mais facilmehte manejar pelos ilustrados doutores.

Percebe-se que a luta pelo poder de decisão e pelo status, que de

finia quem era “o salvador” do doente, falava mais alto do que o compro
misso em buscar um tratamento eficaz. Enquanto os médicos, cirurgiões e 

barbeiros competiam entre si, na busca de poder em face das práticas cirúr

gicas, as pessoas que desenvolviam atividades hoje consideradas como de 

enfermagem participavam dessas práticas, de forma silenciosa e sem ex

pressão, principalmente porque eram desempenhadas, quase sempre, por 

mulheres e a primitiva mídia da época já se encontrava no domínio mascu

lino, bem como o da publicidade e do direito de acesso aos estudos.

As praticantes dos cuidados de enfermagem, incluindo as que lidavam 

com cirurgia, eram, na grande maioria, mulheres virgens, viúvas e/ou damas 

da sociedade que dedicavam suas vidas “à assistência aos pobres e aos 

doentes11 29 30 sob o doutrinamento religioso (e a oportunista visão aristotélica 

da mulher). Esta foi uma das condições que fez a enfermagem ser encarada 

como uma profissão subalterna que, segundo GEOVANINI,

BRIEGER. op. cit., p.3.
9 GEOVANINI. História da enfermagem ... ,1995. p.11.

30 Ibid., p.11.

...deixou como legado uma serie de valores que, com o passar dos tempos, foram, aos 
poucos, legitimados e aceitos pela sociedade como características inerentes à Enferma
gem. A abnegação, o espírito de serviço, a obediência (...) dando à Enfermagem, não 
uma conotação de prática profissional, mas de sacerdócio w.

Como se percebe, o período medieval foi responsável por diversos 

fatos que marcaram o desenvolvimento das práticas cirúrgicas, decorrentes 

das transformações sociais por que passava a humanidade. A formação do 

sistema feudal, provocando declínio nas atividades comerciais e artesanais 
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urbanas, contribuiu para o retardamento, entre vários aspectos, da dissemi
nação de informações e conhecimentos entre os feudos, devido ás restrições 
econômicas.

A centralização do poder nas mãos dos senhores feudais, por meio 

da força e das imposições ideológicas, próprias do momento, fazia com que 

o povo vivesse dentro do regime, sem questionamentos e sem conflitos.

Entretanto, o capitalismo comercial e, depois, o manufatureiro emer

gem, pondo em crise o sistema feudal, provocando novamente a abertura do 
comércio, favorecendo a novas explorações, mas ocasionando também 

grande desordem social e econômica. Os senhores feudais e camponeses 

entram em confronto. Surge a grande massa de pessoas consideradas mar

ginalizadas pelo novo sistema. As desigualdades sociais acentuam-se em 

todos os níveis: no acesso à educação, na saúde e no trabalho, por exemplo, 

com a exploração da mão-de-obra infantil e feminina nas fábricas.

Vale ressaltar que, na sociedade medieval, os cuidados aos desvali- 

dos estava a cargo da Igreja e os hospitais funcionavam como hospedarias 

ou abrigos para os peregrinos, pobres e inválidos que recebiam pouca aten

ção médico-científica nestes locais. As práticas cirúrgicas não possuíam um 

local definido para sua realização, apesar de que os hindus, segundo o 

“Tratado do Charaka (séc. VI a.C ), já descreviam normas para o preparo de 

sala de operação”31.

31 WALESKA. História da enfermagem, 1977 p.22.
32 SINGER. Prevenir e curar, 1988. p.17-24.

Com a Reforma, a Igreja começou a perder o monopólio sobre a as

sistência e os governantes foram cada vez mais forçados a assumir o con

trole da camada de marginalizados que emergia na sociedade, em decorrên

cia do novo sistema econômico. Numa posição ideológica e estratégica polí

tica, o Estado assume os problemas de saúde, criando os Serviços de Saú

de, com as características essenciais dos que temos hoje, ou seja, baseado 

na “autoridade” como meio de estabilizar as crises que surgiam e, assim, 

garantir mão-de-obra para a produção32

Em síntese, podemos prescindir do período medieval, a era em que os 

cirurgiões e a emergente categoria de enfermagem que vinha se formando, 

já adquiriam distinção enquanto classe social e nas condições de formação 
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educacional. O cirurgiões vâo se posicionando perante a elite hegemônica 

da saúde, galgando status e poder mediante a aglutinação de suas práticas 

com o desenvolvimento das teorias e das pesquisas, fortalecendo-se en

quanto sociedade organizada. Possuíam também, em seu favor, a familiari

dade em utilizar de meios de divulgação de suas descobertas. A enfermeira 

que se encontrava às voltas com os procedimentos cirúrgicos, por sua vez, 
mantém-se durante muitos anos atrelada a um saber médico. Como vere

mos mais adiante, esta busca pela autonomia profissional e geração de co

nhecimento próprio só vai acontecer, no Brasil, nos anos 90, já na Idade 

Contemporânea.

Por outro lado, poderiamos destacar algumas semelhanças entre am

bos: tanto o cirurgião como a enfermeira eram considerados marginalizados 

pela sociedade e realizavam tarefas consideradas menores em relação à da 

clínica (pois lida diretamente com o corpo humano, suas secreções e excre

ções, ou seja, a parte suja, podre, estragada que deve ser limpa e/ou extir

pada).

No aspecto da condição de uma atividade considerada inferior, por ser 

manual, tendo como objeto o cuidado do corpo, SILVA33 destaca, em seus 

estudos sobre a enfermagem, a influência da Igreja nesse sentido, que cultu

ava uma ideologia visando o desinteresse pelos bens materiais, incluindo o 

próprio corpo. Tal postura intercedia na maneira como a medicina, a cirurgia 

e a enfermagem eram vistas socialmente. A teologia cristã não abandona 

de vez este desprezo ao corpo e reconhece que entre ele e a alma (elemento 

material e o imaterial, inteligente) há uma relação hierárquica a ser conside

rada, representada pela inferioridade e superioridade.

Tais características, entretanto, não impediram os cirurgiões de en

contrarem uma forma para romper com os preconceitos e este tabu, dife

rente do ocorrido com a enfermagem. Os cirurgiões reconheceram a neces

sidade de buscar conhecimento que subsidiasse a prática a fim de igualar 

com o saber até então elitizado e considerado superior pela sociedade (o da 

clínica). As enfermeiras, condicionadas e direcionadas pela ideologia religi

osa que perdurou por muitos séculos nos centros de formação, recrutando 

e treinando profissionais voltadas para uma vida de doação e abnegação, só 
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vão conseguir desvincular-se da influente filosofia escolástica33 34 na contem- 
poraneidade.

33 SILVA. Enfermagem profissional, 1986. p.38.
34 Filosofia Escolástica entende-se na predominante do período entre os séculos XI e XIV, 

ensinada comumente nas escolas por meio de domínio religioso. Tomás de Aquino foi o 
pensador mais pujante da escolástica. Ele sacraliza boa parte das teorias de Aristóteles 
(LUCKESI & PASSOS. Introdução à filosofia, 1995. p. 172).

35 MARCONDES FILHO. Sociedade tecnológica, 1994. p. 24

Sendo assim, numa relação análoga entre os caminhos pelos quais 

seguiram os profissionais cirurgiões e as enfermeiras envolvidas com as prá

ticas cirúrgicas, ver-se-ia que na parte médica, os cirurgiões organizaram- 

se, tomaram consciência de sua posição desvalorizada, lutaram para sair 
desta marginalidade de forma que a nova ideologia assumida pelo grupo 
serviu para dar coesão e vencerem os entraves que os impediam de avançar 

e tornar-se ciência. Ou seja, a ideologia, neste caso, funcionou como histori

camente orgânica, definida por Antônio Gramsci (ver capítulo I).

Por outro lado, quanto à enfermeira, por fatores inerentes da sua con

dição histórica, dentre os quais a posição em que a mulher era vista na soci

edade feudal e pré-capitalista, seu trabalho era explorado e desconsiderado 

e, para piorar a situação, era-lhe negado o acesso às escolas, dificultando- 

lhe o desenvolvimento do pensamento crítico e político. E assim, mais uma 

vez, a enfermeira caminhou a favor do controle que imperava na sociedade 

em geral.

2 3. A IDADE MODERNA: e as repercussões nas práticas 
cirúrgicas

Fatos importantes caracterizam a Idade Moderna (séc. XV ao séc. 

XVIII) em diversas áreas, especialmente nas últimas décadas do século XV, 

com a revitalização das culturas clássicas. “As constatações científicas de 

reativismo ou mesmo inferioridade da posição do planeta e outros aconteci

mentos dessa época”35 puseram em xeque o conceito teocêntrico de poder. 

O homem moderno destrona Deus e coloca-se em seu lugar, rejeitando todo 



70

tipo de autoridade invisível. O centro do universo passa a não ser mais 

Deus e, sim, o homem

Na economia, o sistema capitalista vai se fortalecendo e mudando as 
relações de produção e de trabalho. A classe burguesa cresce, adquire sta- 
tus e poder na política e na economia. O Estado Moderno é instalado com a 

finalidade de promover o equilíbrio instável entre os interesses da burgue

sia e da nobreza na fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo 3G

No campo social, apesar de ter sido um período de grande prosperi

dade, os séculos XV e XVI foram considerados como a “Idade dos Mendigos” 

3/, pois geraram uma grande camada de excluídos devido à expulsão do ho

mem do campo, das constantes guerras que assolavam os países, provo

cando sofrimento e imensa miséria.

Na área educacional, as informações escritas ganhavam novos rumos. 

A madeira é utilizada como recurso pelos chineses para registrarem seus 

documentos, bem como o barro já fora utilizado para escrever nos anos 700 

a.C., data esta que registra a primeira biblioteca contendo 22.000 tabuinhas 

de argila, versando sobre História, Astronomia, Astrologia e Medicina. Avan

çando para a Idade Média, no fim do século XII, surge o primeiro manual de 

dissecção de cadáveres, escrito por Modino de Luzzi (1316)36 * 38, fundamental 

para o avanço das práticas cirúrgicas.

36 COTRIM. op. cit., nota 25 p.185.
HUBERMAM. História da riqueza do homem, 1986 p 98
BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985. p. 6.

39 SCLIAR. Saúde e educação, 1982. p. 21.
BULIK Doutrinas da informação no mundo de hoje, 1990. p. 44

Na modernidade, mediante os interesses da burguesia em romper com 

as “barreiras ideológicas feudais sob o signo da livre difusão do pensamen

to”39, surge a imprensa fortalecendo a nova classe hegemônica. Nesse 

sentido. Bulik40 faz considerações quanto à ideologia presente no nasci

mento da imprensa periódica, em 1547 na França, que tinha a “finalidade de 

sustentar a política do governo e colaborar com o funcionamento do Estado” 

característica peculiar aos regimes autoritários que se formavam.

Nesse cenário, muitas informações foram criadas com caráter revolu

cionários, porém, outras reproduziam, nas entrelinhas, os interesses do po

der. O primeiro livro médico, intitulado De medicina, escrito em 1478 pelo 
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cirurgião Aulus Cornelius, entre outros méritos, serviu para descrever o tipo 
de homem ideal para ser cirurgião, fazendo uso de palavras de maneira a 

privilegiar uma determinada ideologia, demonstrando força e poder, como 

indica o trecho a seguir:

0 cirurgião deve ser |ovem (...) ter mãos fortes e firmes, que nunou tremom (...) espírito 
qudaz, cheio de piedade para querer curar seu paciente, mas não se deixar comover pe
los seus grilos (...) ele deve fazer tudo como se os grilos de dor não lhe causassem ne
nhuma emoção.41

Outro escritor cirurgião, Thomas Vicary (apud BRIEGER), da metade 
do século XVI, descreveu também as características do homem ideal para tal 

prática:

... para ser um perfeito cirurgião, eu cito especialmente quatro coisas: a primeira, que 
seja culto, a segunda que ele se|a hábil, a terceira que ele seja inventivo e a quarta que 
ele tenha boas maneiras. 12

Como se vê, o perfil do cirurgião identifica-se com o indicado ao ho

mem forte, decidido, racional, corajoso entre outros. Por outro lado, as pes

soas envolvidas com as atividades de enfermagem, na sua maioria do sexo 

feminino, estavam iniciando seu caminho para a profissionalização, sob 

orientações da Igreja, que determinava regras e normas de conduta ética e 

moral. Neste período, surgem as congregações, dentre elas, a Congregação 

das Filhas da Caridade (1633), responsável pela seleção das jovens cam

ponesas “que desejassem dedicar-se ao serviço dos doentes e pobres, (...) 

sob a vigilância das senhoras de caridade”43, bem diferente do perfil neces

sário aos candidatos a cirurgião.

Percebe-se que a influência da ideologia religiosa na enfermagem foi 

marcante, direcionando todo um padrão de comportamento e de linguagem. 

Valores eram repassados como verdades inquestionáveis para as pratican

tes. Intencionalmente, as ordens religiosas escolhiam pessoas que pudes

sem ser enquadradas dentro da divisão de tarefas que já se observava no 

ato de assistir, e viam nas mulheres este perfil.

41 BRIEGER. op. cit., p.2.
42 Ibid., p.3.

PAIXÃO. História da enfermagem, 1979. p.60.
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Entretanto, mesmo no contingente feminino, diferenças eram releva
das. As mulheres de camada social elevada ficavam responsáveis pela ad

ministração e organização do serviço, enquanto as menos favorecidas eco

nomicamente desenvolviam as tarefas da assistência. Esta divisão de tra

balho foi mantida pelo sistema educacional nightingaleano que formava dois 

tipos de profissionais: as Nurses e as Ladies-nurses. Em outras palavras, 

como refere Passos:

...3 hierarquização se estende ao seio da própria profissão, como |á havia feito Florence, 
dividindo os profissionais entre os que mandam,(...) e os que executam, entre os desti
nados ao cuidado direto com o paciente (trabalho manual, tido como de menos valor so
cial) e os que se destinam ã supervisão, administração e ensino (ao trabalho intelectual 
e mais valorizado).44

44 PASSOS. De anjos a mulheres ..., 1996. p.62.
4 ALMEIDA. O saber de enfermagem ... ,1989. p. 43.

Dessa forma, contribuiu para dificultar ainda mais a libertação das 

amarras históricas a que ela vinha sendo envolvida. Neste sentido, 

ALMEIDA, fazendo uma análise, da influência de Florence Nightingale, diz 

que:

Nightingale legitimou a hierarquia e a disciplina no trabalho de enfermagem, trazida de 
sua alta classe social, da organização religiosa o militar, materializando as relações de 
dominação-eubordinação, reproduzindo na enfermagem as relações de classe social. In
troduziu o modelo vocacional ou a arte de enfermagem.4r'

A autora ainda lembra que a hierarquia no serviço de assistência de 

enfermagem não era um fato da modernidade, já que, no Período Medieval, 

quando surgem os hospitais destinados a abrigar doentes, forasteiros e 

mendigos, esta divisão entre trabalho intelectual e braçal dentro da equipe 

de enfermagem já existia, podendo ser estendida às atividades inerentes 

para um ato operatório.

Com a Reforma Protestante (séc. XVI), o poder hegemônico da Igreja 

católica foi sendo abalado, e as irmãs de caridade afastadas da assistência à 

saúde nessas instituições. Para substituí-las, foram recrutadas pessoas co

muns das classes menos favorecidas e, na maioria, mulheres. Este fato, na 

história da enfermagem, é visto por algumas historiadoras como o período da 
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sua decadência, principalmente por serem essas mulheres consideradas 

desqualificadas, prostitutas, bêbadas e desordeiras46.

Apesar da substituição da ideologia religiosa pela laica, as atividades 

de enfermagem continuavam sendo alimentadas pelo desejo de servir, pela 

doação e abnegação e, nesse período da História, com a agravante de ser 

exercido por mulheres vistas como despreparadas tecnicamente e conside

radas decaídas moralmente. Esta situação servia aos interesses capitalistas, 

uma vez que a classe hegemônica (que detinha o poder de determinar quem 

fazia o què em relação às atividades assistenciais) mantinha estes valores, 

desqualificando essas atividades duplamente: por serem vistas como traba

lho feminino e por serem desenvolvidas por mulheres. Porém, esta condição 

favorecia aos seus interesses enquanto lucro e manutenção da estrutura de 

poder.

A influência da ideologia religiosa passou a imagem da profissional 

enfermeira como um ser assexuado, o anjo do cuidado. SOBRAL47, em es

tudos sobre gênero na enfermagem, critica esta condição, considerando 

uma “falácia mundial “ tal rótulo. Este paradigma, herdado ideologicamente 

pelos interesses da classe hegemônica na saúde, difundiu a imagem angeli

cal da enfermeira que serve para trazer a paz e o silêncio (a exemplo da figu

ra 01, capa do primeiro capítulo desse estudo, muito usado, ainda nos dias 

atuais em instituições públicas e privadas da área de saúde). Representa o 

símbolo da pureza, o ideal da assistência, sem contudo relevar o saber 

científico.

Para as mulheres que estavam às voltas com os procedimentos cirúr

gicos, esta situação alienante no modo de produção, no meu entendimento, 

se agravava à medida que o espaço destinado aos procedimentos operatóri- 

os foi ganhando um local restrito para sua realização, restringindo as possi

bilidades de interagirem com o mundo que as cercava.

Juntamente com este processo, o uso de roupas privativas veio a 

despersonalizar a imagem das mulheres em prol das descobertas científicas 

sobre assepsia, escondendo ainda mais a profissional e simulando uma

' PAIXÃO, op. cit., nota 43, p. 59
1 SOBRAL. A purgação do desejo..., 1994. p.12 



74

certa igualdade entre os integrantes da equipe cirúrgica, ideal para camuflar 

o perfil autoritário e hierárquico de certos profissionais dentro dessa equipe.

Como se percebe, as atribuições adjudicadas à mulher enfermeira re

forçavam uma longa tradição de desvalorização de seu fazer. Para as enfer

meiras que atuam em cirurgia, muitas de suas tarefas são vistas como se

melhantes às domésticas, em prol de um outro olhar que as veja como uma 

microindústria que pode ser autônoma e gerar lucro. Dentre as atividades 

comparadas com as domésticas, citamos as de limpeza, preparo, esteriliza

ção e estocagem de materiais cirúrgicos48, bem como a atividade da enfer

meira circulante de sala operatória e outros procedimentos técnico-cirúrgicos 

pouco valorizados socialmente e incluídos dentro do chamado trabalho invi

sível que exige, porém, conhecimento técnico-científico além da habilidade 

manual.

48 Estas atividades são desenvolvidas na centrai de esterilização que, apesar de ser conside
rada um outro setor, possui íntima relação com o centro cirúrgico bem como o centro 
obstétrico. É frequente, na vigente realidade brasileira, depararmos com hospitais que 
contratam uma enfermeira para liderar estes três setores.

49 COTRIM. op. cit., 1995. p.222.

Esse mesmo tipo de preconceito e discriminação, como dissemos an

teriormente, era estendido também aos cirurgiões por seu trabalho ser visto 

como uma atividade prática, manual, não requerendo fundamentação teóri

ca. Esta relação inicia seu processo de reconstrução do seu status com o 

movimento da Renascença.

Os intelectuais renascentistas dos séculos XV e XVI contribuem de 

diversas maneiras para a reaproximação entre a medicina e a cirurgia. Entre 

vários, citamos Leonardo da Vinci (1452-1519) que desenhou a anatomia do 

corpo humano e de outros animais; Paracelsus (1493-1541), com seus estu

dos no campo da medicina farmacêutica; Miguel Servet (1511-1553) que, 

desobedecendo à proibição medieval do dissecamento de cadáveres, des

cobre a circulação sangüínea49; dentre outros que, direta ou indiretamente, 

colaboraram para que os cirurgiões e suas práticas cirúrgicas seguissem o 

caminho para a obtenção de status social e consideração entre os recursos 

terapêuticos disponíveis na área da saúde.

Contudo, não podemos deixar de associar a este processo as mudan

ças na área da saúde, advindas dos princípios cartesianos, alterando pro
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fundamente a visão do homem e da doença. Nesse sentido, CAPRA discor

re falando que,

A filosofia de Deserte alterou profundenienfe esse situação. Sua rigorosa divisão entre 
corpo e mente levou os médicos a se concentrarem r>a máquina corporal e a negligenci
arem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença.‘>ü

Este novo panorama favoreceu o florescimento do modelo biomedico 

na saúde. Influenciado por nova razão, Wuilliam Harvey, no séc. XVII, expli

ca o fenômeno da circulação sanguínea, “em termos puramente mecanicis- 

tas”* 51.

CAPRA O ponto de mutação, 1982. p.119
51 Ibid., p.120.

Avançando para o final da modernidade, ainda está presente esta vi

são cartesiana do mundo. Em 1745. a antiga Associação dos Barbeiros e 

Cirurgiões se desfaz tomando rumos diferentes: os cirurgiões organizam-se 

e se fortalecem através do aprofundamento nas pesquisas e, em 1843, for

mam o Royal College of Surgeons of England, reconhecido pela então 

Rainha Vitória. Os pesquisadores de anatomia (que também eram discrimi

nados pela medicina), juntamente com os cirurgiões, passam a ter assento 

nas universidades para o ensino da cirurgia.

O período da modernidade pode ser considerado o marco na reapro- 

ximação entre os saberes clínico e cirúrgico, resultando em novas perspec

tivas para o desenvolvimento das práticas cirúrgicas. Com o processo de 

industrialização, iniciado em 1750, os estudos tecnológicos encontraram 

condições para avançar. Invenções como a do tear mecânico favoreceram o 

aperfeiçoamento dos tecidos; a energia elétrica desencadeia mudanças ra

dicais no modo de vida das pessoas; o desenvolvimento dos produtos quí

micos favorecem o aperfeiçoamento das técnicas de desinfeção e esteriliza

ção dos instrumentais cirúrgicos, dentre outras. Uma infinidade de desco

bertas contribui para a evolução da cirurgia.

Entretanto, os avanços na evolução das práticas cirúrgicas tinham um 

longo caminho a percorrer, no que dizia respeito a sua eficácia e qualidade, 

pois a infeção pós-operatória ainda tinha que ser combatida. Nesse sentido, 
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SINGER refere que a “técnica médica do século XVIII não permitia ao indi

víduo hospitalizado abandonar a instituição com vida’. Esta precariedade 

das práticas cirúrgicas vem a mudar somente com o desenvolvimento da 

bacteriologia, da anestesia (1846) e a introdução das técnicas de assepsia 

(após 1870), marco do nascimento da cirurgia moderna.

Quanto à ideologia que sustentava o fazer nas práticas cirúrgicas es

tas corroboravam com os interesses da classe burguesa que estavam se 

firmando na nova sociedade capitalista. Em outras palavras, a classe dos 

cirurgiões saía da sua antiga condição de marginalizada, substituindo ape

nas “velhas condições de opressão, velhas formas de lutas por outras no

vas”* 53.

SINGER. Prevenir e curar, 1988. p.28.
53 MARX & ENGELS O manifesto comunista, 1985 p.8
04 MARCONDES FILHO. Sociedade tecnológica, 1994. p. 29.
50 COTRIM. op.cit., nota 49, p. 283.

Neste cenário, as práticas cirúrgicas vão agregando novos princípios 

e valores advindos do saber científico e dos avanços tecnológicos A mo

dernidade, com seus princípios liberais, fez com que as investidas teocráti- 

cas, em busca de uma utopia espiritual após a morte, fossem invertidas para 

a utopia material em vida, mudando da abordagem teocêntrica para o tecno- 

centrismo54

O período de transição entre a modernidade e a Idade Contemporâ

nea (do séc. XIX até os dias atuais) é marcado por movimentos de 

“libertação em diversas partes do mundo, abrindo caminho para a expansão 

definitiva do capitalismo” 55 Movimentos revolucionários surgem em diver

sos pontos da Europa, levando a classe dominante (representada pela bur

guesia, a maior proprietária dos meios de produção) a sufocar qualquer pos

sibilidade de rebelião das classes dominadas (o proletariado), através de 

imposições ideológicas liberais e nacionalistas.
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Dessa forma, o capitalismo, entendido como “modo de produção cujos 

meios estão nas mãos da classe dominante” 56, segue sua evolução com 

períodos de crise e de crescimento. Duas Grandes Guerras Mundiais ocor

rem no início do Século XX. A segunda, ocorrida entre os anos de 1942- 

1945, é considerada como o marco no desenvolvimento de uma nova mo

dalidade tecnológica, decorrente das exigências bélicas e da informática.

r” CATANI O que é capitalismo, 1994. p 17
57 Ibid., p.50.

BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985 p 8
55 O conceito de medicalização, de autoria de Ivan lllich (1975, apud SINGER). foi usado 

para descrever a invasão pela medicina de um número cada vez maior de áreas da vida 
individual. A medicalização se explica pela demanda crescente dos serviços de saúde 
(SINGER. Prevenir e curar, 1988, p.20 e 62-66).

Nesta nova condição, o processo de invenção que no período da mo

dernidade acontecia sem planejamento, agora, passa a requerer pessoal 

especializado e com formação educacional específica. Observa-se uma es

treita aliança entre ciência, tecnologia e indústria5'.

Porém, em meio a estes avanços tecnológicos, no início do século XIX 

as práticas cirúrgicas ainda enfrentavam numerosos obstáculos: a dor. a in

fecção, a hemorragia e o choque eram as causas mais frequentes dos insu

cessos cirúrgicos58.

Uma explosão de conquistas no campo da medicina só é verificada a 

partir da segunda metade do século XIX. Transformações sócio-econômicas 

servem de palco para a implantação dos Serviços de Saúde institucionaliza

dos que, até então, vinham sendo oferecidos aos trabalhadores das regiões 

urbanas, contribuindo para a aceleração do processo de medicalização da 

sociedade 59

Descobertas importantes, como a da anestesia (1846), marco para o 

início da cirurgia moderna, da esterilização pelo vapor (1889), das luvas ci

rúrgicas (1890), do uso do RX (1895), do aço inoxidável (1913), da penicilina 

(1923) dentre outras, contribuíram, direta ou indiretamente, para o processo 

evolutivo das praticas cirúrgica.

Neste novo cenário, marcado por uma diversificação nos recursos 

materiais necessários para um procedimento cirúrgico, as pessoas envolvi

das com este fazer também se modificavam. Os cirurgiões conquistavam 

uma nova posição na sociedade pois foram considerados como os responsá
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veis pelo sucesso das técnicas revolucionárias em favor da manutenção da 

vida.

As diversas técnicas operatórias criadas após a anestesia possibilita

ram realizar coisas até então inadmissíveis como o transplante de órgão; a 

inseminação artificial; as operações em crianças ainda em fase de vida intra- 

uterina; as revolucionárias cirurgias plásticas; as cirurgias vídeo- 

laparoscópicas que possibilitaram a visualização interna do corpo através 

da fibra óptica e do raio laser, dentre outras práticas cirúrgicas revolucioná

rias tem contribuído para que os cirurgiões galguem um novo status social.

Na enfermagem, a profissionalização, a partir de Florence Nigthingale 

em meados do século XIX, não conseguiu acompanhar esta evolução, mes

mo no auge da revolução tecnológica. No entendimento de PIRES' isto se 

dá devido a vários fatores, entre eles a influência da Reforma Protestante, 

que provocou a decadência da organização cristã dos mosteiros: a transfor

mação do hospital num espaço terapêutico e de ensino, a prioridade pelo 

modelo biomédico na saúde passando o ‘ cuidado como algo auxiliar, com

plementar mas não prioritário”.

Apesar de haver uma preocupação com a formação escolar para a 

enfermagem, o ensino foi estruturado de tal forma que manteve toda a ide

ologia da submissão e o caráter caritativo com que a profissão foi identifica

da desde seu início. Daí, supor ser um dos fatores que impediu a enfermei

ra de ambicionar um status e atingi-lo, como aconteceu com os cirurgiões. 

Afinal, como podería a enfermeira que atua em centro cirúrgicos ter seguido 

caminho diferente se, nos estudos de PAIXÃO, ela esclarece a importância 

que os outros profissionais atribuíam a enfermagem uma vez que

Pouquíssimos oram o.s que compreendiam a necessidade do Enfermeiras cultas (...) 
mais raro ainda os que entendiam a necessidade de estudos o especial preparação para 
essa função.

Marginalizadas e. constantemente deparando com mecanismos de 

resistência por parte da sociedade como um todo para o seu levantar vòo 

profissional, as enfermeiras tiveram e ainda têm que enfrentar todo um apa

rato ideológico que as condicionam a uma posição de inferioridade

' 'PIRES. Hegemonia médica 1989. p.119-120.
PAIXÃO História da enfermagem, 1977 p 72
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Entre vários aspectos, citamos a da linguagem utilizada em livros so

bre técnicas cirúrgicas, a exemplo do texto sobre instrumentação cirúrgica, 

escrito por PARRA & SAAD, que, ao enumerar as atribuições dessa profis

sional, introjeta valores advindoa de uma ideologia conservadora perante a 

mulher na sociedade, com vemos a seguir:

Verificíj-ee que a mulher adfJptg-ee fisicologicíimente melhor que o homem a este tipo 
de função (...) A instrumehtadora deve ser (...) gentil e amável, respeitar e acatar as 
ordens do cirurgião e auxiliar.62

PARRA & SAAD. Técnica de instrumentação cirúrgica, 1994. p. 8
60 THORWALD. O século dos cirurgiões, 1994. p.38.
M BRIEGER. O desenvolvimento da cirurgia, 1985 p.11

Este discurso reproduz a formação de um juízo (como vimos no pri

meiro capítulo), colocando a mulher na condição de coadjuvante dessa práti

ca, em que o protagonista seria o cirurgião (do sexo masculino).

Esta condição de assessoria a um fazer maior é verificado em vários 

pontos do texto de THORWALD63 no seu livro O século dos cirurgiões, 

quando faz discretas referências sobre o trabalho feminino, principalmente 

na limpeza dos instrumentais cirúrgicos e do ambiente. A exemplo, citamos 

um dos relatos sobre o sucesso de uma cirurgia de cisto abdominal realiza

da em 1809. Sara, irmã do cirurgião e responsável pelo gerenciamento da 

casa, desenvolveu todas as atividades de limpeza e preparo dos materiais e 

do ambiente, cuidados com a paciente e auxiliou os cirurgiões. Esta ativida

de fora considerada por Thorwald como importante contribuição para o su

cesso de tal prática cirúrgica que, para a época, era caso de morte certa por 

infecção pós-operatória.

Esta relação entre cirurgia e limpeza do ambiente e do material não 

era clara para os cirurgiões dos séculos XVIII e XIX, que ainda não tinham 

conhecido os princípios da contaminação microbiológica. Todavia, muitos 

cirurgiões aconselhavam seus colegas a realizarem-na na mesa da cozi- 

nhaM o que nos leva a concluir que este ambiente limpo e organizado era 

necessário e importante. Mas não atribuíam este fator a favor da técnica ci

rúrgica, às melhorias das condições de trabalho favorecidas pelo ambiente 

considerado de domínio feminino. 60 *
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Apesar de exercerem atividades importantes, as mulheres, enquanto 

enfermeiras atuando em centro cirúrgico, não tiveram poder de expressão e, 

também, perderam por não escrever a sua própria história.

Hoje, podemos dizer que todo esse suporte tecnológico na cirúrgica 

tem servido aos cirurgiões e às enfermeiras de formas distintas: os primeiros 

o criam e recebem os louvores dos pacientes, de seus familiares e da socie

dade. As segundas, apesar de participarem na avaliação dos produtos médi- 

co-hospitalares utilizados neste setor, desenvolvem planos de assistência e 

técnicas específicas, a partir do que foi criado pelos primeiros. Entretanto, 

sua atividade continua invisível não só para a sociedade como também den

tro do próprio ambiente de trabalho.

Atualmente, com as transformações verificadas nas relações de tra

balho, decorrentes da globalização da economia, tem-se provocado altera

ção em todas as esferas sociais. Segundo IANNI 65, “em decorrência das 

tecnologias oriundas da eletrônica e da informática, os meios de comunica

ção adquirem maiores recursos, mais dinamismo”. Dessa forma, as recen

tes pesquisas na área das práticas cirúrgicas podem contar com a rapidez na 

disseminação e divulgação, favorecendo o aperfeiçoamento e as inovações. 

Nesse sentido, citamos a mais recente notícia de utilização tecnológica no 

ato operatório, divulgada pela televisão nacional , tendo como instrumento 

mediador, entre o corpo do cliente a ser operado e o cirurgião, um aparelho 

comandado por controle remoto.

IANNI. Teorias da globalização, 1995. p 94
°6 Notícia que foi ao ar no dia 10 de março de 1997 no Jornal Nacional do grupo Globo de 

comunicações.
fl/ Modelos assistenciais são aqui entendidos como combinações tecnológicas utilizadas pela 

organização dos serviços de saúde em determinado espaço-população (PAIM. A reforma 
sanitária 1994. p.457).

Neste novo cenário, podemos dizer que as práticas cirúrgicas sofre

ram mudanças conceituais radicais e num menor intervalo de tempo neste 

milênio. Transformações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas têm 

exigido das equipes de trabalho mudança na forma de pensar e de agir. Os 

modelos assistenciaisG7, nos moldes biomédicos, têm sido criticados, bus

cando introduzir uma visão diferente do conceito de doença e de saúde, re

percutindo nas práticas cirúrgicas.



81

Todavia, a quem tem servido as novas descobertas no campo da ci

rurgia? Quais e quantos cidadãos estão tendo acesso a esse atendimento 

cirúrgico nas instituições de saúde? O que significam para as práticas cirúr

gicas as inovações tecnológicas na área dos materiais médico-hospitalares? 

Quem está sendo beneficiado com estas novas tecnologias?

Estes e outros questionamentos não fazem parte dos nossos objeti

vos, mas se interligam e serviram para repensar como estas práticas cirúrgi

cas estão se articulando com a ideologia subjacente à realidade contextual 

que busca competitividade e qualidade dos serviços. Todavia, nem sempre 

cumprem os princípios elementares às condições de vida dos cidadãos, bem 

como de alguns profissionais da saúde que atuam nestes centros cirúrgicos, 

colocando em xeque o domínio do conhecimento técnico-científico, masca- 

rando significações reais, introjetando-as nas classes exploradas, como sen

do o ideal e/ou o normal a fim de manter o equilíbrio a estabilidade das for

ças produtivas nos moldes de produção capitalista.

2 4 1 A PVQLUÇAO DAS PRA^CAS CIRÚRGICAS NO BRASIL

As práticas cirúrgicas realizadas no País, até meados do século XIX, 

mantiveram-se semelhantes às dos tempos coloniais, ou seja, resumiam-se 

em reduções de fraturas, ligaduras de artérias, suturas de órgãos internos 

eventualmente rompidos, lancetamento de abscessos e tumorações, cauteri- 

zação de feridas68, dentre outras realizadas. Igualmente à situação da Euro

pa, as práticas cirúrgicas só vieram a sofrer mudanças, no Brasil, com a des

coberta da anestesia (1846) e da assepsia (1865), possibilitando a introdu

ção de técnicas restauradoras e conservadoras.

01 SANTOS FILHO. História geral da medicina ... , 1991. p.345

As pessoas que desenvolviam esta atividade nos três primeiros sé

culos da colonização, foram os cirurgiões-aprovados, ou cirurgiões- 

licenciados, ou cirurgiões-barbeiros, habilitados ou aprovados na Metrópole 

(Portugal) ou no Brasil, perante autoridades sanitárias, devendo realizar so
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mente os procedimentos cirúrgicos. Porém, a falta de físicos69 * colocava-os 

na condição de realizarem a medicina como um todo. Em relação às ativida

des de enfermagem, estas eram desenvolvidas na grande maioria por ho

mens, que atendiam às necessidades de cuidado ao doente'0. Na grande 

maioria eram práticos, de baixa condição social e, de modo geral, analfabe

tos, sendo que os escravos também se dedicavam à assistência aos doen

tes71 72 73.

69 Os físicos , ou médicos propriamente ditos, eram os bacharéis em Medicina licenciados 
pela Universidade de Coimbra ou Salamanca, ou ainda em outras escolas ibéricas. Os 
doutores eram aqueles que defendiam “conclusões magnas” ou teses. Vieram para 0 
Brasil somente após o século XVIII. Os barbeiros, além de cortar cabelo e fazer a barba, 
praticavam pequenas cirurgias e dos que exerciam a profissão aqui, quase todos não ti
nham diplomas. Os dentistas só chegaram ao Brasil no século XIX. Vale ainda ressaltar 
que os boticários que comercializavam as drogas, muitas vezes concorriam com os físi
cos e os cirurgiões-barbeiros na aplicação da medicina (MONTEIRO. Da doença à de
sordem, 1985. p.15).

'° GERMANO. Educação e ideologia ..., 1993. p. 22.
71 SANTOS FILHO, op. cit., nota 68 p.428 .
72 KOSHIBA & PEREIRA. História do Brasil, 1993. p. 3.
73 SANTOS FILHO, op. cit., p. 130.

Com a vinda dos Jesuítas, em 1549, para o Brasil, os costumes e a 

moral dos povos colonizados sofrem interferência destes, que impuseram 

hábitos diferentes e que interferem no seu modo de vida e favorecem o apa

recimento de doenças e a disseminação das epidemias. A responsabilidade 

pela formação escolar estava em poder da Igreja que utilizando o grego e o 

latim como língua oficial, representa a não existência de vínculos entre o 

ensino e a realidade da colônia'2. Neste aspecto. LYCURGO destaca a in

fluência da ideologia cristã na formação dos médicos e enfermeiras (que 

atuavam nos hospitais), por meio dos jesuítas:

Noe dois eóculoe de permanênciq no Brasil 02 jesuítas exerceram uma arte médica que 
foi de grande expressão, tanto na clínica e na cirurgia, como na farmácia e na assistên
cia hospitalar. (...) A medicina jesuítica rivalizou com a praticada pelos profissionais 
(...) Os padres de Santo Inácio, ale.m do condição social superior, eram mais instruídos 
e mais cultos do que os físicos 0 cirurgiões-barbeiros que vieram para 0 Brasil.7'

Essa discrepância entre a bagagem cultural dos padres jesuítas e os 

profissionais da saúde procedia da própria condição que enfrentava o ensino 

da medicina nas universidades de Portugal. À medida que as instituições 

de ensino superior na Europa abriram suas portas ao público leigo, resultou 
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a necessidade de tradução dos textos clássicos que. até então, eram em 

grego ou latim.

Com a vinda da Família Real ao Brasil (1808), transferindo o centro 

administrativo e político para a colônia, os físicos (médicos) e os cirurgiões 

passam a usufruir de melhor posição social'4, estruturando os centros de 

formação da área médica e cirúrgica. Na Bahia e no Rio de Janeiro, são cri

adas as Escolas de Cirurgia, em 1808. Quatro anos mais tarde, tornam-se 

Academias Médico-Cirúrgicas e, no ano de 1832, estas academias passam a 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ocorrendo o mesmo na Bahia, em 

1833.

4 MONTEIRO. Da doença à desordem, 1985 p 16
'5 GERMANO, op. cit., 1993. p.23.

MILANESI. Ordenar para desordenar, 1986 p.67
'' SANTOS FILHO, op. cit., nota 68, p.149

Para a enfermagem, a formação ainda ocorria atrelada às necessida

des de atender às demandas imediatas da situação da saúde Por exemplo, 

com a criação das primeiras Santas Casas de Misericórdias, em 1543 os 

requisitos para o exercício da função eram simplificados, não se exigia for

mação escolar, pois as atividades eram essencialmente práticas

Esta condição na área do ensino formal para a classe dos cirurgiões 

favorecia o crescimento das práticas cirúrgicas enquanto técnica e teoria. A 

criação da Imprensa Régia contribuiu para a divulgação das práticas cirúrgi

cas no Brasil, principalmente após o rompimento com os mecanismos de 

censura, no País, por parte de Portugal , estabelecida por intermédio da 

Carta Régia de 1747 Esta Carta Régia proibia a impressão de livros, na 

Colônia, que tivessem textos inadequados aos interesses da Corte Portu

guesa 76 Na área da enfermagem, Germano cita o manual Guia do Enfer

meiro, escrito em 1783 por Francisco Morato Roma e publicado também 

em Portugal.

Com os incentivos para melhorias das bibliotecas das faculdades de 

Medicina e a criação da Gazeta Médica da Bahia (1866) ", o desenvolvi

mento das práticas cirúrgicas realizadas em território nacional era difundido, 

servindo de fonte de pesquisa e divulgação de idéias e valores. Todavia. 

Santos Filhos descreve com minúcias as dificuldades enfrentadas pelas fa

culdades de Medicina tais como: falta de instrumentos cirúrgicos para as 
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práticas cirúrgicas, material informativo e didático, cadáveres para dissec- 

ção, dentre outros tão comuns, aliás, nos dias de hoje. Se o ensino da ci

rurgia para os cirurgiões evoluía, mesmo com as dificuldades, o da enfer

magem em relação às práticas cirúrgicas ainda estava por esperar sua 

emersão, enquanto profissão, tornar-se parte do ensino superior e ganhar 

espaço nos cursos de pós-graduação.

Com a profissionalização da enfermagem em 1855/56, com Florence 

Nightingale, marco da enfermagem moderna, acentua-se o contingente fe

minino. No Brasil, esta condição só vai ser implantada 63 anos depois de 

seu surgimento na Inglaterra já no inicio do século XX. por ocasião da cria

ção da primeira Escola de Enfermagem, em 1923, no Rio de Janeiro (a atual 

Ana Néri). No ano de 1926, é fundada a Associação Brasileira de Enfermei

ras Diplomadas e, em 1930, começam a circular os Anais de Enfermagem 

tendo o título mudado depois para Revista Brasileira de Enfermagem 

(REBEn).

Esta revista, ao ser analisada pela enfermeira Raimunda Germano, 

desvela a ideologia hegemônica subjacente aos textos científicos como a 

ideal para a manutenção dos interesses políticos do Pais, visando 

“assegurar a manutenção das relações comerciais entre o Brasil e as potên

cias estrangeiras, ameaçadas de serem suspensas por estas, caso os portos 

não fossem saneados”. GERMANO, em suas conclusões, refere:

No tocante à temático abordada pelo Revisto, o que se observo ó o existência do uma 
certo articulação entre os textos o os artigos publicados e os diferentes conjunturas que 
têm marcado a história do País. 8

Esta comparação entre a formação dos profissionais atendendo aos 

interesses econômicos e políticos do País, registrados no discurso dito e 

não dito dos textos técnico-científicos da área de enfermagem, serviu e ain

da serve de base para identificarmos os princípios ideológicos que amal

gamam o perfil das futuras profissionais como um todo, incluindo as que atu

am com práticas cirúrgicas

Ao compararmos os caminhos percorridos pelos cirurgiões e as en

fermeiras que atuavam em práticas cirúrgicas no Brasil, vamos encontrar 
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semelhanças com o ocorrido entre os cirurgiões, barbeiros e médicos na 

Idade Média, período que consideramos o da elitização desse saber. No 

Brasil, os cirurgiões, desde cedo já possuíam a seu favor mecanismos de 

fortalecimento da categoria através da criação de faculdades e jornais cien

tíficos, apesar dos escassos recursos para o desenvolvimento do conheci

mento científico e tecnológico referente ao diagnóstico prevenção, à terapia. 

Entretanto, com a “entrada no País da indústria farmacêutica estrangeira” * 79, 

a classe médica e a cirúrgica, sob a égide e a bandeira do desenvolvimento 

científico, aliam-se, favorecendo o aperfeiçoamento da prática profissional 

como um todo e da cirurgia em especial.

'8 GERMANO. Educação e ideologia... , 1993. p.110.
79 TEMPORÃO. A propaganda ..., 1986. p.34.
80 CORDEIRO. As empresas médicas, 1984. p.63.
8 SILVA. Enfermagem profissional, 1989. p.81.

Paradoxalmente, esses benefícios advindos do processo de medicali

zação da sociedade não eram assimilados pela classe médica (incluindo 

os cirurgiões) com simpatia, uma vez que estes praticavam o ofício na condi

ção de profissionais liberais e esta aliança implicava em repensar esta auto

nomia. Contudo, com o processo de desenvolvimento das empresas médi

cas e do desenvolvimento das tecnologias de equipamentos médico- 

hospitalares, desencadeou-se um novo rumo em relação á "divisão social e 

técnica do trabalho médico”80

Quanto à enfermeira que atuava com práticas cirúrgicas, suas condi

ções não eram diferentes das condições rudimentares nas quais a enferma

gem como um todo vinha-se desenvolvendo, utilizando conhecimentos empí

ricos e com forte influência religiosa81. Transformações gradativas foram 

observadas com a formalização do ensino superior, apesar de vermos que, 

em questão de currículo, pouco se sobressaía nesta área, assunto este que 

será discutido no próximo capítulo deste estudo.

Mudanças significativas no campo da enfermagem, em relação ás 

práticas cirúrgicas, foram notadas somente no início da década de 90, quan

do a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo cria o primeiro 

curso regular de longa duração, a Especialização em Enfermagem em Cen

tro Cirúrgico, exemplo que foi seguido pela Escola de Enfermagem da UFBA 

- Salvador, em 1995. Acontece, também a criação da primeira Sociedade 
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Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico - SOBECC, em 1991, e a Re

vista SOBECC em 1996

Em síntese, pouco podemos dizer sobre a trajetória das práticas cirúr

gicas realizadas pela enfermeira devido á falta de documentos sobre este 

fazer. Os registros históricos sobre o desenvolvimento da cirurgia serviram- 

nos de referência para compreender as condições de trabalho da enfermeira 

que hoje atua nesta área. A baixa produção científica82 na área de centro 

cirúrgico, bem como a escassez de livros e revistas especializadas, dentre 

outros, são fatores que ainda constituem barreiras a serem rompidas.

82 Ver estudo de SALZANO, et al . Estudo retrospectivo da pesquisa de enfermagem em 
centro cirúrgico ( Rev. Enfoque, set. 1988.)

83 ALTHUSSER. Aparelhos ideológicos de Estado, 1985. p.34.
84 CASTELLANOS. O trabalho da enfermeira de centro cirúrgico, 1991. p. 184.

A própria condição sócio-histórica imbricada nesse processo, refe

rente à evolução histórica da mulher na sociedade, os aspectos políticos e 

econômicos de cada período, a influência dos diferentes pensamentos filo

sóficos e os avanços da ciência e tecnologia, dentre outros, contribuíram, 

cada um, com sua especificidade, por meio dos aparelhos ideológicos 

(igreja e escola) para a reprodução dos interesses hegemônicos do modo de 

produção vigente 83

Diante dos aspectos abordados neste capítulo, verificamos que as 

transformações nas práticas cirúrgicas ocorreram de forma complexa, envol

vendo questões políticas, econômicas e culturais. A enfermeira envolvida 

com cirurgia foi ocupando, pouco a pouco, o ambiente operatório que se 

instalava no interior dos hospitais, abdicando de sua autoridade enquanto 

trabalho necessário para o sucesso do ato em si, submetendo-se a multipli

cidade de interesses advindos de grupos que se firmavam neste fazer, en

tre eles a classe médica, as indústrias médico-hospitalares e a própria admi

nistração das instituição de saúde.

A enfermeira de centro cirúrgico foi desenvolvendo sua prática sob a 

influência do idealismo humanista cristão, resultando numa profissional si

lenciosa, com espírito de serviço e não contestadora. Segundo 

CASTELLANOS 84, esta influência da ideologia cristã na formação da enfer

meira de centro cirúrgico contribuiu para atender às expectativas da classe 

dominante que, por um lado, “procura um trabalho com determinada qualifi



87

cação, mas por outro, tomam-se as precauções para que o grupo não ques

tione, não ambicione, nem tente competir com a autoridade/poder institucio

nalizado (administração / saber médico)”.

Em síntese, poderiamos dizer que a situação de classe não constitui 

base suficiente para a ação do conflito. Fatores como a posição que a en

fermeira ocupa no centro cirúrgico perante a estratificação social; o seu 

acesso ao uso dos recursos políticos e econômicos no próprio setor de tra

balho e enquanto profissional; as bases da sua formação; e neste caso, 

todo o acervo teórico que sustentou e sustenta esta prática, formam e ain

da são elementares para a manutenção do ideário de ilusão e falsa consci

ência. E, neste estudo, como nosso alvo são as fontes bibliográficas, que 

segundo PRETTO85 merecem uma reflexão mais criteriosa pois, “os livros 

são elementos fundamentais para a transmissão da ideologia dominante sob 

a ocultação de um discurso aparentemente científico”. É com este entendi

mento que procuramos desenvolver nos próximos capítulos uma análise dos 

discursos ideológicos subjacentes à produção teórica que vem servindo de 

alicerce bibliográfico para a formação da enfermeira que atua em centro ci

rúrgico.

PRETTO. Os livros de ciência... , 1983 p.3.85
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CAPÍTULO -3

CONSEQUÊNCIAS IDEOLÓGICAS NA FORMAÇÃO DA ENFERMEIRA DE 

CENTRO CIRÚRGICO1

Denominaremos “Enfermeira de Centro Cirúrgico" para qualquer profissional que tenha ou 
não a titulação de especialista nesta área, mas que atue no centro cirúrgico.

... fàz-ee necessário a construção de teorias, pois a falta de 
saber gera a dependência, a submissão e a subserviên
cia.(...) Além disso, faz-se necessário desmistificar situa
ções ... (1996, p.2^)

Llizete Passos

Como vimos no capítulo anterior, a enfermeira atuante na área cirúrgi

ca não recebeu formação específica para tal atividade durante muitos sécu

los. Seu aprendizado foi sendo construído á medida que a categoria ia-se 

firmando enquanto profissão, seguindo uma abordagem generalista, repro

duzindo, portanto, os valores e ideologias da enfermagem como um todo. 

Assim, falar da relação existente entre a sua formação e a ideologia que a 

fundamenta, é o mesmo que falar da formação da enfermeira em geral e da 

enfermagem. A literatura existente sobre o assunto aborda este tema com 

Enfoques diferentes e todos escritos por mulheres como: Waleska Paixão 

(1979), Graciete B Silva (1989), Maria Cecília P. de Almeida (1989), Maria 

José de Lima (1994), Telma Geovanini (1995) e Elizete S. Passos (1996).

Diante desse conhecimento, demarcamos duplo objetivo para este 

capítulo: primeiro, o de resgatar os aspectos ideológicos presentes no currí

culo mínimo da enfermagem brasileira, nos pontos em que o conteúdo de 

enfermagem em centro cirúrgico se fez presente, e o segundo, introduzir-se 

nas análise dos textos selecionados para nossa amostra, realizando uma 

abordagem geral sob algumas questões relevantes dos questionários res

pondidos pelos docentes que ensinam o conteúdo de enfermagem em centro 

cirúrgico nas Escolas de Enfermagem no Brasil. *



3.1. O CONTEÚDO CURRICULAR DA ENFERMAGEM EM

CENTRO CIRÚRGICO E A IDEOLOGIA SUBJACENTE

Ao discorrermos sobre os aspectos ideológicos subjacentes aos currí

culos e sua relação com o ensino de enfermagem em centro cirúrgico, parti

mos do princípio de que este conhecimento não pode ser visto desvinculado 

do sistema capitalista a que ele está servindo. Como vimos no primeiro ca

pítulo deste estudo, os currículos não são neutros e, eles, em geral, repre

sentam um jogo de interesses de uma minoria e, neste sentido, 

MÉSZÀROS, afirma:

As ideologias dominanloe da ordem social estabelecida desfrutam claramente de urna 
importante posição privilegiada em relação a todas as variedades de 
"contracoheciência '(.-.) podendo contar corn o apoio das principais instituições econômi
cas, culturais e políticas do sistema em geral.7

A ideologia dominante possui um papel significativo na estrutura so

cial, porque ela se manifesta nas instituições econômicas, uma vez que 

estas se organizam baseadas no conceito de modo de produção, definindo, 

de um lado, “as relações que os homens estabelecem com a natureza medi- 

atizada pelos instrumentos, técnicas e conhecimento (forças produtivas) e, 

por outro lado, as relações que os homens estabelecem entre si no processo 

produtivo (relações sociais de produção)”3.

Nas instituições culturais, destacando os centros de formação profis

sional, como as Universidades, com sua estrutura curricular, métodos peda

gógicos e materiais didáticos, a ideologia veiculada serve para modelar a 

personalidade das pessoas, definir as relações de poder e controlar as rela

ções sociais. Ela é exercida, “também, através das formas significativas que 

a escola distribui (...) pois ela não controla apenas pessoas, ela ajuda a con

trolar significados (...) considerando o conhecimento legítimo, que todos de

vemos ter”4.

MÉSZÀROS O poder da ideologia, 1996. p.226
FERNANDES. O ensino de enfermagem ... ,1982. p.10.

4 APPLE. Ideologia e currículo, 1982 p 98
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Nesse sentido, as instituições educacionais têm caráter político, uma 

vez que os “grupos sociais e as classes sociais procuram fazer da escola o 

instrumento de suas finalidades, de seus interesses e da difusão de suas 

idéias”, apesar da escola se colocar como laica e politicamente neutra, mas 

serve, antes de tudo, aos interesses da classe dominante, sem estar total

mente fechada a outros modelos5.

5 CHARLOT. A mistificação pedagógica, 1983. p. 20
6 PAIXÃO. História de enfermagem, 1979 p.73
' CARVALHO. Orientação e ensino ... , 1972. p 12
8 SANTOS FILHO. História geral ... ,1991. p.340

Em síntese, à medida que pontuamos estes elementos implícitos no 

sistema capitalista, ampliamos a abordagem sobre o conteúdo veiculado nos 

currículos sobre enfermagem em centro cirúrgico, pois estes elementos vão 

determinar o perfil da força produtiva. As futuras profissionais vão reprodu

zir os resultados dessa formação curricular e dos métodos pedagógicos a 

que foram submetidas.

3.1.1. A influência da ideologia nightingaleana nos currículos 

de enfermagem

O ensino da enfermagem brasileira seguiu os princípios do sis

tema nightingaleano que primava por uma seleção rigorosa das discentes, 

devendo ser, de preferência, do sexo feminino e "dotadas de valores morais, 

intelectuais e aptidão física”6. Assim, no primeiro currículo das escolas ingle

sas e americanas (1886-1891), dava-se ênfase ao desenvolvimento de ha

bilidades e, no caso das práticas cirúrgicas, estavam as de “aplicação de 

sanguessuga e auxiliar nas cirurgias”7 A atividade de sangramento (através 

das sanguessugas) era também desenvolvida pelos barbeiros-cirurgiões ou 

barbeiros-sangradores 8, o que colocava a enfermeira como uma opção e 

não uma necessidade, nessa época em que a comunidade ainda recorria 

muito às práticas caseiras e aos profissionais de confiança.

No Brasil, em 1890, no Rio de Janeiro, através do decreto n° 791/27, 

de setembro de 1890, é criada a primeira Escola profissional para Enfermei



ros e Enfermeiras9 no Hospital Nacional dos Alienados, tendo como critério 

para seleção dos candidatos, os pré-requisitos de saber ler, escrever, co

nhecer aritmética e apresentar atestado de bons costumes, requisitos estes, 

convenientes ao perfil profissional que a situação política da época exigia, a 

fim de desempenhar as atividades de controlar os perturbadores da ordem 

social, “nos moldes da repressão aos marginalizados da sociedade, muito 

mais do que em moldes terapêuticos”10 11.

9 Esta distinção entre os sexos - Enfermeiras e Enfermeiros - decorria do fato dos hospitais
terem uma ala masculina e necessitavam de homens para assistir neste setor, sem ferir 
os valores morais nem provocar excitação nos pacientes do sexo oposto (PIRES, 1989. 
p.123).

10 PIRES Hegemonia médica ... ,1989 p 123.
11 KOSHIBA & PEREIRA. História do Brasil, 1993. p. 261.
12 CARVALHO, op. cit.. nota 7, p. 22
13 ROSEN. Uma história da saúde pública, 1994. p.288.
14 SINGER. Prevenir e curar, 1988. p.107.
15 PIRES op. cit., p. 125.

Este fato tinha como precedente as crises que o País enfrentava com 

o início da República Velha (1889-1930), marcado pela relativa escassez de 

moeda, decorrente da abolição dos escravos e implantação do trabalho as

salariado11.

No currículo desta primeira escola, segundo CARVALHO12, o assunto 

sobre enfermagem em centro cirúrgico aparecia diluído no item sobre “Noção 

de pequenas cirurgias”. O reduzido destaque para a área cirúrgica pode ser 

explicado pela própria condição em que a saúde pública se encontrava no 

Brasil, no final do século XIX e início do XX, quando crises sociais e econô

micas geravam doenças e surtos endêmicos, tendo o governo como priori

dade, na época, o dever de solucionar estes problemas para não abalar a 

economia do País13.

Ao descrever a organização dos Serviços de Saúde em 1891, 

SINGER14 afirma que se atribuía aos Estados a responsabilidade pelos Ser

viços de Higiene, necessitando-se, portanto, de pessoal qualificado. Assim, 

no início do século XX, através de iniciativa governamental, ligada ao De

partamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), cria-se a Escola de Enfer

meiras D. Ana Néri, em 1923, no Rio de Janeiro, seguindo o modelo nigthin- 

galeano, tornando-se oficialmente, em 1931, a escola-padrão, servindo “de 

base para a equiparação dos cursos do gênero no País”15.
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O art. 429 do Decreto n° 16.300/23 (apud CARVALHO), estabelecia o 

programa da escola de enfermagem do DNSP, definia que o conteúdo da 

área de centro cirúrgico era oferecido sob o rótulo de “Sala de operação” 16 

Entretanto, outros conteúdos eram oferecidos nas áreas de “Arte de enfer

meira em clínica cirúrgica” e “Arte de enfermeira em obstetrícia e ginecolo

gia” 17 que podiam contemplar aspectos referentes ao período perioperató- 

rio18 Essa definição serve para explicar as incoerências que ainda hoje en

contramos em certos hospitais, ao destinarem as enfermeiras de centro ci

rúrgico às salas de parto19 20.

6 Sala de operação define-se como um espaço destinado à realização dos procedimentos 
cirúrgicos.

17 CARVALHO, op. cit., p.25-26.
18 Aqui definido como os períodos de: pré - transoperatório - recuperação anestésica e pós- 

operatório.
19 Sala de parto define-se como um espaço destinado à realização de partos normais
20 BAKHTIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1995 p 95

1 CHAUÍ. Cultura e democracia, 1989. p.40.

No tocante à literatura usada na formação das enfermeiras, a influên

cia americana é percebida. A tradução de livros básicos, como Essential 

of good school of nursing (1936) e Nursing of the future (1948), deter

minou a orientação dos currículos nacionais. Dessa maneira, mediante o 

uso da palavra escrita, esses livros, impunham “um conteúdo ou um sentido 

ideologico ou vivencial" a uma outra realidade cultural. A imposição de 

conhecimento oriundo de outra realidade sócio-histórica, segundo CHAUÍ, 

passa por dois processos pelos quais o povo reduz-se ao autoritarismo das 

elites, ou seja, de um lado, as idéias dominantes de uma época são as idéi

as da classe dominante dessa época e, numa outra perspectiva,

....a cultura do povo, em lugar do ser a recusa do que se passa na esfera das elites, seria 
antes, um instrumento para a dominação por parte daqueles que detêm o poder e que 
nele são mantidos na qualidade de elite justamente por serem tomados como paradigma 
do "melhor", a que todos aspiram.71

Neste sentido, a cultura dominante atuaria como falsa consciência (no 

sentido marxiano), o que se vê no Brasil, que tem como paradigma a forma

ção das enfermeiras americanas. Esta situação foi marcada pela presença 

das professoras norte-americanas nas primeiras escolas de enfermagem 

que, em determinadas regiões, ministravam as aulas no seu idioma “para as
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estudantes recrutadas nas famílias estrangeiras do sul do País" 22, repre

sentando uma sobreposição não só dos ensinamentos estrangeiros, em de

trimento de toda uma cultura nacional, como também a exaltação de uma 

elite, vinda de imigrantes de países mais ricos.

22 CARVALHO Orientação e ensino ... ,1972 p. 21.
23 Ibid., p.27.
24 Ibid., p.32.

Por volta de 1949, o programa determinado pelo decreto n° 27.426/49, 

que regulamentava a lei n° 775/49, específico para o ensino da enfermagem, 

reconhecido pelo Ministério da Educação, introduziu novos critérios: a mu

dança do tempo de duração do curso para 36 (trinta e seis meses, ou quatro 

anos), a exigência do curso secundário completo para a admissão (apesar 

de oferecer um tempo de carência de 7 anos); a determinação de ser exclu

sivo de enfermeiras a direção das escolas de enfermagem, alteração no 

conteúdo teórico do curso, introduzindo-se mais vinte e nove matérias, al

gumas subdivididas em duas.

Este currículo era uma adaptação do Curriculum Guide (de 1937. 

das escolas americanas), que trazia entre os diversos conteúdos o de 

“Técnica de Sala de Operação e Enfermagem em Clínica Cirúrgica, com es

tágios em clínicas de cirurgia geral e sala de operação’’ 23.

Mais tarde, baseado nas discussões de um grupo de peritos da Asso

ciação Brasileira de Enfermagem (ABEN) e de diretoras de dezenove esco

las do pais, o Conselho Federal de Educação determinou o currículo mínimo 

dos cursos de enfermagem, através do parecer n° 271/62. que estabelecia, 

entre as oito matérias obrigatórias, uma de Enfermagem Cirúrgica 24.

O conteúdo dessa matéria reduzia a enfermagem de centro cirúrgico a 

um fazer. Com as reformas universitárias ocorridas em 1972, todos os currí

culos mínimos foram revistos e, no parecer do Conselho Federal de Edu

cação de n° 163/72, mais uma vez, o conteúdo de enfermagem em centro 

cirúrgico se diluiu na então subdivisão do tronco profissional, com a matéria 

Enfermagem Médico-Cirúrgica.

De 1972 até os dias atuais, o currículo de enfermagem ficou quase 

que intacto, sendo alterado somente em 1994, conforme foi publicado no 

Diário Oficial da União, através da Portaria n° 1.721, de 15 de dezembro de 



1994 fixando a duração do ensino do cuiso em 4 (quatro» anos e a carga 

horária minima em 3 500 horas/aula

O conteúdo do curso de graduação em enfermagem está distribuído 

na nova proposta de currículo mínimo da seguinte maneira 25 % da carga 

horária deve estar voltada para assuntos biológicos e sociais da enfermagem 

(ressurgindo o conteúdo de filosofia): 25% com Fundamentos de Enferma

gem. 35% na Assistência de Enfermagem que abrange os conteúdos teon- 

cos/práticos em várias situações, entre elas a de cirúrgicas e os 15% res

tantes para os aspectos de Administração em enfermagem (ver o currículo 

em Anexo VIII)

Como se vè. ficará a cargo das Escolas de Enfermagem estipular a 

posição do conteúdo na grade curricular a defi ão Ia carg^ hmmm 

status que o conteúdo de enfermagem em centro cirurgi ■ > • i

próximos currículos plenos Sera uma disciplina ou p-aiíe integr ai ite de 

uma outra disciplina7

Algumas Escolas incluídas em nosso estudo registraram nos questio

nários respondidos que já estão projetando para este conteúdo, em especi

fico. uma posição de destaque como disciplina e carga horária aumentada 

Fal feito representa sensibilização por parte dessas instituições ás mudanças 

que vêm ocorrendo nesta area de conhecimento, bem como pelas 

transformações advindas dos avanços tecnológicos e científicos ocorridos 

no tratamento cirúrgico nos últimos tempos " Aí se incluem desde os 

transplantes de órgãos, as plásticas, até as cirurgias biogenéticas dentre 

outras que exigem da enfermeira que atua em centro cirúrgico não só o 

planejamento e organização de sua unidade mas lambem rever sua partici 

pação crítica e política na assistência ali realizada seu suporte metodologico 

para o trabalho as articulações com outras áreas de conhecimento, dentre 

outros fatores que o próprio contexto social vem exigindo

Entretanto, as mudanças curriculares não são simples e lineares 

PORTO ’ em seus estudes sobre o novo currículo mínimo da enfermagem 

enumera vários desafios, entre eles o de evitar remendos curriculares com 

tentativas casuais de modernização' Tal alerta serve de subsídios para a

SILVA. A aprendizagem de enfermagem 1989
PORTO O novo currículo ... . 1996 p 205



reflexão acerca do conteúdo de enfermagem em centro cirúrgico nos cursos 

de graduação

Mesmo assim, mudanças no currículo não garantem efeitos satisfató

rios no nível de qualidade educacional dos profissionais Os métodos peda

gógicos. o compromisso do docente, as fontes de informação são elementos 

necessários para este sucesso. Quanto às concepções pedagógicas nas Es

colas de Enfermagem, BRANT & ANTUNES2 comentam em seus estudos 

que, "apesar de já existir no meio da enfermagem a semente de uma pro

posta educacional transformadora, esta não é a concepção que predomina', 

pois ela "continua buscando a competência técnica e o reconhecimento de 

seu espaço social sem a compreensão exata dos determinantes de sua prá

tica" Estes estudos contribuíram para a criação de propostas qu^ podem 

subsidiar mudanças significativas na aiea do ensino de eirlmnmu m em 

centro cirúrgico que resultariam em melhorias no processo ensmo- 

aprendizagem.

3 1 2. As diferentes abordagens no ensino de enfermagem em 

centro cirúrgico

O conteúdo de Enfermagem em centro cirúrgico, num sentido amplo, 

envolve duas áreas de conhecimento centro cirúrgico (C/C) e central de 

material esterilizado (CME). A primeira area abrange o período perioperató- 

rio definido, segundo CASTELLANOS & JOUGLAS2;. como as fases pré- 

operatória imediata, transoperatória. intraoperatória recuperação pos- 

anestésica e pós-operatória imediata

A central de material esterilizado por sua vez. é definida como um 
conjunto de elementos destinados a expurgo, preparo e esterilização guar

da e distribuição de material estéril para as unidades do hospital 29 É nessa 

área que são desenvolvidos todos os conhecimentos inerentes às tecnologi-

BRANT & ANTUNES Análise dos programas ... . 1996 p214
CASTELLANOS & JOUGLAS Assistência de enfermagem ... .1990 p 361
SILVA Enfermagem em centro cirúrgico, 1982 p 49



as utilizadas para o reprocessamento de materiais passíveis de esteiilização 

tais como campos operatónos instrumentais cirúrgicos, dentre outros

Embora este conteúdo, como um todo, faça parte da disciplina Enfer

magem em Centro Cirúrgico ele recebia, e ainda recebe, abordagens dife

rentes por parte de determinadas escolas. A exemplo, citamos os estudos 

de SALZANO30 que subdividiam a disciplina em duas áreas instrumental 

ou técnica, que abordava a estrutura organizacional e física, os procedi

mentos técnicos das unidades de centro cirúrgico e centro de material e os 

procedimentos dos tratamentos anestésico-cirúrgicos: e a área expressiva ou 

psicossocial, voltada para a importância da interação aluno-paciente visan

do atender às necessidades destes.

Após dez anos mudanças significativas são notadas na abordagem 

deste conteúdo, em algumas escolas SILVA 8 GUIDO em le ani.ament"' 

sobre os aspectos abordados no conteúdo de Enfermagem em Centic Ciou- 

gico. em seis escolas distribuídas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, ob

servaram que 50% enfocavam as funções assistenciais (sistemática da as

sistência perioperatória. visita pré-operatoria da enfermeira do centro cirúrgi

co, comportamentos éticos e atitudes da enfermeira) e o restante dava ênfa

se aos aspectos técnicos (paramentação cirúrgica, material básico e tempos 

cirúrgicos)
A introdução dos aspectos éticos e da sistematização da assistência 

de enfermagem pode ter sido resultante da influência das transformações 

ocorridas na década de 70. nos Estados Unidos quando a Association of 

Operating Room Nurses - AORN (criada em 1949) elaborou os Padrões de 

Administração da Prática de Enfermagem em Sala de Operação que 

foram revisados e publicados em 1982 Estes padrões contemplam XIV 

itens, sendo que o primeiro deles refere-se a questões filosóficas, à finalida

de e aos objetivos que deverão ser formulados para guiar as atividades da 

sala de operação. Os objetivos desses padrões eram os de guiar as ativida

des do pessoal de enfermagem na sala de operação, visando assistência 

adequada ao paciente e. também melhor qualidade e efetividade da assis

tência prestada ao paciente

SALZANO Subsídios para o desempenho ... .1979. p 17
SILVA. & GUIDO Análise dos programas , 1989. p 2 14



Um estudo sobre a administração da enfermagem na safa operatona. 

realizado por GALVÃO3' indica estes padrões às enfermeiras brasileiras que 
atuam em centro cirúrgico no País, como modelos para orientação de seu 

trabalho no planejamento e organização de suas atividades A autora pon

tua. também, que o modelo administrativo proposto pela AORN 

(Associação de Enfermeiras de Centro Cirúrgico) surgia no seio de uma so

ciedade em que os princípios filosóficos do taylorismo adentravam as insti

tuições hospitalares, buscando adotar a uniformidade dos métodos de tra

balho. Nesse sentido, as teorias clássicas da administração, tendo como 

expoentes o francês Fayol. o americano Mooney e o inglês Urwick. impreg

navam o mundo ocidental com suas idéias e valores tais como o da 

“unidade de comando, divisão detalhada do trabalho definição clara de res

ponsabilidade. disciplina e autoridade como palavras clia.es para . ê-.ito 

das organizações" 03 .

As transformações verificadas no mundo econômico atingiam também 

a enfermagem como um todo, pois os princípios administrativos das escolas 

clássicas eram ensinados na disciplina Administração em Enfermagem, sen

do reproduzidas não são na forma de organização da equipe de enfermagem 

como também na organização do trabalho

Estes traços na forma de pensar e agir da enfermagem foram identifi
cados por CARRASCO '4 que. ao realizar um levantamento na produção ci

entífica da enfermagem brasileira, entre os anos de 1930 a 1980. constatou 

que Taylor e Fayol “tiveram e ainda têm uma influência importante na fun

damentação teórica da produção científica"

As influências do pensamento administrativo, advindas dos modelos 

clássicos para a enfermagem, vinham corroborar os interesses ideológicos 

do poder constituído, servindo de instrumento para fortalecer as políticas de 

saúde A exemplo, pontuamos a importância em adequar os trabalhadores 

da saude a nova realidade de assistência previdenciána que após sua unifi

cação em 1966/67. abriu espaço para a expansão das empresas médicas e 

os avanços tecnológicos, favorecendo a entrada de indústrias multinacionais

GALVÃO Administração em enfermagem de sala de operação. 1989
WOOD. Fordismo, toyotismo ... , 1992 p 8

‘ CARRASCO Influência das escolas de administração ... .1993.
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no País, o que beneficiava a trama da assistência médico-curativa35, mu

dando a forma de organização interna das equipes multiprofissionais nos 

hospitais.

35 CORDEIRO. As empresas médicas..., 1984
36 CASTELLANOS O trabalho do enfermeiro de centro cirúrgico, 1991.
37 Ibid., p.181.

Para a enfermeira de centro cirúrgico, no entendimento de 

CASTELLANOS36, este cenário da capitalização da saúde condicionava-a 

como sendo um alinhamento “linear e mecanicista da nossa profissão com a 

prática médica, levando à aderência dos princípios do modelo médico- 

burocático”. Esta situação traz como consequência a distribuição deficitária 

de enfermeiras trabalhando em centros cirúrgicos, principalmente dos hos

pitais de pequeno porte e/ou nos que possuem um número irrisório de salas 

operatórias, evidenciando

... umíj coerêncig corn a política capitalista de recursos humanos na área de saúde, 
(...) em relação ã Enfermagem: as macroemprosas têm maior necessidade de pessoal 
em nível de gerência denotando a ideologia institucional que percebe o enfermeiro como 
o elemento intermediário entre o administrador e o trabalhador, muito mais que um 
prestador de assistência direta de enfermagem?7

A exploração da força de trabalho da enfermeira de centro cirúrgico 

também se estendeu aos hospitais de médio e grande porte porque, oficial

mente colocadas como supervisoras do centro cirúrgico e da central de ma

terial esterilizado, acabaram assumindo, também, o centro obstétrico 

(destinado a partos normais), por se encontrar agregado a estes dois setores 

na planta física.

Estudos de RODRIGUES & SOUZA38 relatam que, no processo do 

trabalho prático, as enfermeiras de centro cirúrgico respondem às exigências 

dos cirurgiões e da instituição, realizando a fiscalização e controle do pro

cesso de produção e supervisão do pessoal de enfermagem, deixando em 

segundo plano as atividades inerentes da assistência direta ao paciente.

Não podemos cair na parcialidade da análise dessa situação, colo

cando como o único culpado o poderio econômico. É uma relação complexa 

e imbricada, pois as próprias escolas, com suas tendências filosóficas, seus 

valores e ideologia, sustentam os interesses econòmico-políticos, conforme 

demonstramos no primeiro capítulo deste estudo.
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O próprio conteúdo ensinado pelas escolas de enfermagem contêm 

elementos que são focos de discriminação e preconceitos, os quais são rea

firmados e transmitidos pelos próprios docentes e alunos de enfermagem. 

Por exemplo, o ensino da instrumentação cirúrgica não mostra que a enfer

meira precisa aprender esse conteúdo como inerente do fazer da enfermei

ra, mas como algo que ela devia saber, para poder supervisionar os inte

grantes da sua equipe na realização desta técnica.

Ao realizarem estudos na Escola de Enfermagem da USP sobre a ins

trumentação cirúrgica, GRAZIANO38 39 esclarece que este conteúdo era ofere

cido dentro do conteúdo de enfermagem em centro cirúrgico até 1972, sendo 

abolido devido a vários motivos, dentre eles, por acreditarem ser uma ativi

dade estressante. Porém, em 1989, ele foi reintroduzido no currículo da es

cola e, desta vez, por motivos de exigências dos próprios alunos da gradua

ção, que consideravam este conhecimento importante para a formação da 

enfermeira e, também, em consideração à lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem (Brasil, 1987) que “atribuía ao auxiliar de enfermagem a ativi

dade de instrumentador, quando necessário, onde a responsabilidade do seu 

preparo e treinamento é da competência do enfermeiro".

38 RODRIGUES & SOUZA. O trabalho da enfermeira em centro cirúrgico, 1994. p.27
39 GRAZIANO. Instrumentação cirúrgica: validação do ensino..., 1990

Também em outras universidades, como em Cuiabá, o ensino da ins

trumentação cirúrgica foi introduzido, a partir do ano de 1990, por iniciativa 

das docentes responsáveis pelo ensino do conteúdo de enfermagem em 

centro cirúrgico, por acreditarem na importância deste saber para a enfermei

ra, somando-se às reivindicações por parte dos alunos da graduação. En

tretanto, outras docentes da área não viam com bons olhos esta iniciativa, 

alegando ser uma atividade meramente técnica.

Apesar dessas posições contrárias, a posição de CANTIZANI40 apre

sentava a instrumentação como uma nova opção de trabalho para a enfer

meira, principalmente fazendo parte de equipes especializadas, ultrapas

sando sua tendência tradicional de trabalho.

Como nos mostra BRIDGES, no livro Mudanças nas relações de 

trabalho, as mudanças verificadas na forma de organização do trabalho na 

nova ordem mundial, advindas do processo de globalização e da comunica
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ção, ocorrem numa velocidade acelerada, tendo estreita ligação com as ino

vações tecnológicas modernas, exigindo qualidade em todos os setores. 

Nesse sentido, o autor acrescenta:

As condições de trabalho motivadas pelas novas realidades tecnológicas o econômicas 
não são empregos no sentido tradicional (...) o emprego não e um fato atemporal da 
existência humana. É um artefato social.40 41

40 CANTIZANI. Instrumentação cirúrgica: opção na enfermagem, 1990
41 BRIDGES. Mudanças nas relações de trabalho, 1995. p.19.
42 GRAZIANO. O significado da experiência da instrumentação cirúrgica ..., 1991.
43 MELO. Divisão social do trabalho ... ,1986. p.49.

Nesta perspectiva, as enfermeiras que estão atuando tanto no ensino 

como na assistência em centro cirúrgico necessitam repensar sua posição, 

antes de reverem o conteúdo teórico que subsidia a prática. Faz-se neces

sário conhecer as vantagens e desvantagens da entrada no mundo do tra

balho como profissional autônoma. Quais as inovações tecnológicas que ela 

podería impor a partir de uma atitude mais ativa nesta atividade? Sabemos 

que este tema é muito mais complexo e merece um aprofundamento que 

este estudo não comporta.

O fato é que não existe consenso quanto ao ensino desse conteúdo, 

conforme constatou GRAZIANO42 em 1991, ao questionar alunos de gradu

ação sobre o ensino da instrumentação cirúrgica. Muitos desses alunos fo

ram contra a possibilidade da enfermeira desenvolver esta prática como au

tônoma, alegando ser um desperdício do potencial do profissional e que 

esta deve conhecer esse conteúdo apenas para poder trabalhar no ensino, 

supervisão, seleção de candidato a instrumentação e, só em casos excepci

onais, deveria realizar tal tarefa.

Esta visão paradoxal verificada no discurso dos alunos que compuse

ram este estudo, reforça a influência do poder hegemônico na formação bá

sica das enfermeiras desde os tempos mais remotos, pois as coloca como 

excelentes cumpridoras de tarefas, negando-lhes a possibilidade de inserir- 

se ativamente no mercado.

Quanto ao aspecto da instrumentação cirúrgica ser aprendida durante 

a vida acadêmica, mas não reconhecida como uma opção a mais de traba

lho para a enfermeira, por ser considerado um fazer menor, MELLO43 escla
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rece que a divisão entre o trabalho intelectual e o manual na enfermagem 

resulta da forma de organização da sociedade nos moldes capitalistas, in

terferindo em todos os setores. A própria organização do trabalho nos hos

pitais exigia esta divisão. As diversas equipes da saúde se dividiram, bem 

como a própria enfermagem, favorecendo a reprodução do saber, nos mol

des de dominação.

As novas propostas educacionais que vêm surgindo no novo contexto 

da sociedade globalizada, não têm mais espaço para dicotomias entre o 

fazer e o saber. Ambos andam juntos. Não há mais espaço para conteúdos 

de enfeite, inflexíveis e autocráticos. Parafraseando os achados do estudo 

de LENILDES D.SÁ44 45, poderiamos dizer que o perfil da enfermeira de centro 

cirúrgico para o próximo milênio, na nova ordem mundial, regida pelo fenô

meno da globalização, com a falência do paradigma cartesiano, fundamen

ta-se no desenvolvimento de habilidades para vencer três desafios: manipu

lar (criar e participar) as novas tecnologias em saúde, aumentar o nível de 

especialização no seio da profissão e inserir-se com níveis de competitivida

de e qualidade com os profissionais congêneres, ampliando sua prática na 

esfera social, com competência técnica e política, além da sensibilidade de 

lidar com o elemento humano. É inevitável a adesão a modelos de competi

ção internacional através da incorporação e difusão de novas tecnologias. 

Quanto a isto, CARVALHO refere que

44 SÁ.... E a enfermagem no século XXI?, 1996 p.105-106
45 CARVALHO. Capacitação tecnológica, revalorização ..., 1994. p 101.

Numa organização ondp. o ritmo da mudança tecnológica eetá cendo acelerado, a habi
lidade da força de trabalho para se adaptar rapidamente a novas campanhas de produção 
pode ser um importante fator de competitividade.4 j

As possibilidades de criação de novos espaços para a enfermeira de 

centro cirúrgico devem ser avaliadas e contextualizadas. O próprio setor de 

trabalho, o centro cirúrgico, tem sofrido modificações consideráveis medi

ante os avanços tecnológicos, exigindo uma definição de papéis da profissi

onal, pois, como vimos, o que é ensinado nas escolas não tem uma adesão 
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em todas as instituições, dificultando a formação de um conteúdo forte e 

legitimado. Assim como o ensino da instrumentação cirúrgica enfrenta seus 

preconceitos, o mesmo ocorre com o conteúdo da central de material esterili

zado.

Todo o conteúdo sobre os processos necessários para a produção de 

material esterilizado num hospital, é desenvolvido no ensino de Enferma

gem em Centro Cirúrgico com o título de Central de Material Esterilizado 

(CME). Estudos pioneiros muito importantes foram feitos por enfermeiras, 

nesta área, tais como a padronização do método de esterilização pelas 

pastilhas de paraformaldeído, realizado por SALZANO46 em 1968. Esta pes

quisa teve relevância nacional, pois sua aplicabilidade é possível tanto nos 

centros urbanos desenvolvidos como nos menos desenvolvidos, uma vez 

que as famosas “pastilhinhas de formalina” (nome vulgar dado ao parafor

maldeído) eram e ainda são usadas, nos hospitais, pelos médicos e pelos 

dentistas em seus consultórios ou clínicas para esterilizar os materiais ter- 

mosensíveis. Esta realidade se dava pela falta de opção, no mercado de 

equipamentos médico-hospitalares, para esterilização de materiais termo- 

sensíveis47.

46 SALZANO. Estudo da ação do parafórmico nas bactérias em forma esporulada, 
1968.

47 Os equipamentos disponíveis no mercado para esterilização de materiais termosensíveis 
são a base de óxido de etileno e peróxido de hidrogênio em solução plasmática. Pode-se 
recorrer, também, ao método de esterilização a frio com o uso de produtos químicos à 
base de glutaraldeído.

48 Tema de Dissertação de Mestrado da Escola de Enfermagem da USP, intitulada: Avalia
ção da atividade esterilizante do paraformaldeído.

Outros estudos relevantes para os avanços na área da esterilização 

foram os de GRAZIANO48, em 1989, também, na área da avaliação do méto

do de esterilização com o paraformaldeído, mostrando que, no intervalo de 

após 21 anos de seus estudos para com o de Salzano, este processo ainda 

se fazia presente como recurso de esterilização no contexto das diferentes 

realidades sócio-econòmicas do País.



104

Na década de 90, o estudo realizado por MOURA49 sobre processo de 

esterilização a seco é considerado marco para mudanças nesse método de 

esterilização, sendo acatado pelo Ministério da Saúde e recomendado em 

seus manuais técnicos.

49 Tese apresentada para concurso de livre docência da Escola de Enfermagem do CCBS 
da Fundação UNI-RIO, em janeiro de 1990, intitulada : Estudo sobre a eficácia do mé
todo de esterilização pelo calor seco, usando o forno de Pasteur - Estufa.

50 SALZANO. Estudo retrospectivo da pesquisa de enf. em c/c., 1988.
51 Carta da 10a Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996.
52 LACERDA. Buscando compreender a infecção cirúrgica, 1992. p. 135-143.

No entanto, apesar destas descobertas feitas por enfermeiras em 

relação aos métodos de esterilização e de sua relevância para um órgão mi

nisterial do País, a produção científica ainda não havia avançado muito além 

dos parâmetros levantados no estudo de SALZANO50 sendo que, num perí

odo de dez anos (de 1976 a 1985), somente houve 26 (vinte e seis) pesqui

sas na área da enfermagem em centro cirúrgico, como um todo. Ao compu

tarmos nos 62 trabalhos publicados nos Anais dos I e do II Congresso Bra

sileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, somente 13% foram da área de 

central de material.

Soma-se a estes fatos, a postura de desvalorização por parte dos alu

nos de enfermagem. Durante o estágio na graduação, muitos não vêem este 

setor como mais uma alternativa para atuação enquanto profissional autô

nomo, através, por exemplo, da criação de empresa fornecedora de material 

esterilizado, dentre outras possibilidades que uma atividade análoga à pro

dução industrial pode oferecer, sem contudo ferir os princípios da 10a Confe

rência Nacional de Saúde, de 1996, que “repudia toda as modalidades de 

tercerização, cooperativismo, contratos de gestão, organizações sociais, e 

outras que acarretem na prática o afastamento do Estado de suas obriga

ções constitucionais e um caminho aberto para a privatização da saúde”51 

(caminho este já percorrido pela medicina).

Se olharmos do ponto de vista legal, a própria Portaria Interministerial 

n- 04, de 31 de julho de 1991 (apud LACERDA 52), que discorre sobre as 

Normas Técnicas para o uso e manuseio do óxido de etileno, não assegura 

que este setor deva ter como responsável um profissional da área de enfer

magem.
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Não cabe, neste momento, discutirmos esta lei, mas comentá-la do 

ponto de vista de que ela poderia ser mais um mecanismo para assegurar 

espaço na lei, favorecendo a ampliação do mercado de trabalho para a en

fermeira. Em outras palavras, a enfermeira e sua equipe sempre atuam neste 

setor, porem, não procuram assegurar, mediante as vias legais, o reconhe

cimento técnico-científico a que vêm se dedicando durante anos.

Como se vê, ao discorrermos sobre a instrumentação e a central de 

material esterilizado, acreditamos ser inviável manter a separação entre teo- 

ria-prática e pensar-fazer, como veio acontecendo na enfermagem ao longo 

dos tempos. A prática tem sua relevância. DEMO nos mostra a sua importân

cia porque ela é sempre uma forma de aplicação da teoria, não se esgo

tando em si mesma, sendo uma dependente da outra. E a visão distorcida 

que se tem da prática, segundo o mesmo autor, procede do entendimento 

de que

0 comptomieeo histórico ds prática significa também sujar as mãos, porque se deixa a 
pretensa pureza da teoria e desce-se ao terra-a-terra, embrenhando-se em compromissos

53ideológicos sempre criticáveis por definição.

Por fim, o que dissemos sobre a atividade de instrumentação cirúrgica 

que ocorre no ambiente do centro cirúrgico, pode ser estendido para as ati

vidade constantemente delegadas pelas enfermeiras ao integrantes da equi

pe de enfermagem do centro de material ou da unidade de recuperação pós- 

anetésica que passam por um fazer menor, quando não ocupam os 

“espaços de possibilidades” a que têm direito.

3.2. OS ALICERCES BIBLIOGRÁFICOS QUE SUSTENTAM A 

FORMAÇÃO DA ENFERMEIRA QUE ATUA EM CENTRO 

CIRÚRGICO

Como vimos no segundo capítulo deste estudo, o fazer da enferma

gem, em geral, e aquele ligado às práticas cirúrgicas, apesar de fundamen
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tais para a enfermeira que atua em centro cirúrgico, sempre estiveram su

bordinados a um fazer considerado maior e de mais destaque, o da medici

na. A invisibilidade dessa tarefa decorria da influência dos diversos apare

lhos ideológicos do Estado, entre eles, a Igreja e a escola, bem como das 

políticas governamentais e dos interesses econômicos, variando conforme os 

anseios e necessidades sociais.

Neste cenário, fatos como a profissionalização da profissão, a criação 

da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN/1926) e de outros instru

mentos informativos que foram surgindo no seio das Universidades, serviu 

para a formação de consciência e a legitimação de valores na categoria de 

enfermagem.

Diante do exposto, apresentamos, nesse momento, um panorama ge

ral das escolas de enfermagem que participaram deste estudo, bem como 

alguns aspectos da amostra selecionada para a análise do discurso.

Após enviarmos um questionário (Anexo II) às 120 Escolas de Enfer

magem do Brasil, segundo listagem fornecida pela ABEN-Nacional, obte

mos um retorno de 83 questionários respondidos, ou seja, 69% das Escolas, 

destas, cinco da região Centro-Oeste, 03 da região Norte, 15 da região 

Nordeste, 22 da região Sul e 38 da região Sudeste (ver quadro 1 na p. 

deste relatório)

De posse dos questionários, constatamos que, das 83 escolas, 51 ou 

61% são do setor público e o restante, 32 ou 39% do setor privado Quanto à 

oferta de bibliotecas nas escolas, somente 3 ou 4% não a possuem devido 

ao fato de escola estar em fase de recente de implantação. Em relação à 

disponibilidade das bibliotecas existentes nas escolas de enfermagem, pre

dominou a do tipo localizada nos campi universitário, ou seja, as centrais, 

como vemos no quadro abaixo:

53 DEMO. Introdução à metodologia da ciência, 1983. p.69
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QUADRO 2
Disponibilidade das bibliotecas nas Escolas de Enfermagem no Brasil. 1996.

OFERTA / USO DA BIBLIOTECA NAS 
ESCOLAS DE ENFERMAGEM

QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS

N %

Uma / Específica 06 07
Uma / Central 69 83
Duas / Específica e Central 05 06
Não possui biblioteca 03 04

TOTAL 83 100
FONTE: 83 questionários respondidos. Brasil, 1996.
NOTA: Biblioteca uso Central - localizada no campo universitário; e a Específica - 
localizada na Escola de Enfermagem.

Ao compararmos estes dados em relação à distribuição de bibliote

cas nas Escolas de Enfermagem com os levantados pelo Mistério da Educa

ção em 1975, no item “Bibliotecas como recursos didáticos de Enfermagem”, 

percebemos que, após vinte e dois anos, poucas mudanças ocorreram nas 

escolas de enfermagem, uma vez que, nos dados do Ministério, 61% das 

escolas possuíam bibliotecas de uso central e, atualmente, os índices man

têm-se em 69%.

Este fato nos leva a refletir sobre o significado da relação entre fonte 

de informação — aprendizagem. As bibliotecas de localização e uso central, 

exigem “grandes deslocamentos de alunos e professores e o acervo biblio

gráfico de enfermagem acaba sendo reduzido” 54 Por outro lado, visto como 

centro de informação, bem ou mal, trabalham com a disseminação da infor

mação e, se informação é poder, então, elas podem tornar-se perigosas 

como “instrumento de reprodução ideológica vigiada” , como refere 

MILANESI 55 Daí a necessidade de revermos esta situação no campo da 

enfermagem, como um dos meios para se combater a ignorância e a aliena

ção.

CZA _

BRASIL. Desenvolvimento do ensino superior de Enfermagem no Brasil, 1975. p.49.
55 MILANESI. Ordenar para desordenar, 1986. p.17.



56Estudos sobre este tema, na enfermagem, são escassos. SECAF 

em seu estudo sobre o livro-texto de enfermagem, destaca que “o profes

sor não é a única fonte de informação para o aluno e o uso de referências 

bibliográficas é um dos recursos indispensáveis para efetivar o ensino”. No 

entanto, nem sempre os alunos procuram estas fontes como nos mostra o 

estudo de BOTTOSSO 5/ sobre a freqüência de empréstimo de livros por 

alunos de enfermagem. : graduandos e residentes do curso de especializa

ção em Enfermagem em Centro Cirúrgico. Nos resultados, a autora detectou 

índices de 8% entre os graduandos que haviam realizado empréstimo de 

dois livros/ano e, no grupo das residentes este índice subiu para 36%, po

rém, ao elevar a quantidade de empréstimo de livros/ano para três unida

des, o índice entre as residentes caiu consideravelmente para 9%.

Estes dados são relevantes para aprofundarmos as reflexões acerca 

do processo ensino-aprendizagem, uma vez que o gosto pela leitura deve 

ser estimulado pelos docentes que vèem o ato de ler como um dos caminhos 

para o desenvolvimento do pensamento crítico. Não basta, apenas, existi

rem livros disponíveis. SILVA nos alerta para a necessidade de discutirmos a 

respeito da função social da leitura como um dos passos para desvelar as 

constantes manobras políticas que,

...não só bloqueiam o acesso aos livros como também distorcem e fragmentam o conte
údo das obras de modo que a gênese dos fatos do real não seja descoberta através da 
leitura.'”'

Prosseguindo em nossa abordagem geral dos questionários, verifica

mos que 61 escolas, ou 73% das respondentes, apresentam um número de 

docentes envolvidos com o ensino de enfermagem em centro cirúrgico, entre 

1 a 2, como vemos a seguir: * * *

56 SECAF. Livro texto de enfermagem ... ,1986 p.4.
BOTTOSSO Estudo da freqüência de empréstimo de livros ... , 1996

58 SILVA. Leitura na escola e na biblioteca, 1995. p 15.
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QUADRO 3
Distribuição dos docentes no ensino de enfermagem em centro cirúrgico nas

Escolas de Enfermagem no Brasil. 1996.

NÚMERO DE DOCENTES ESCOLAS DE ENFERMAGEM
N %

01 34 41
02 27 32
03 14 17
04 07 08
05 01 02
06 00 00

TOTAL 83 100
FONTE: 83 questionários respondidos. Brasil. 1996.

Verifica-se que a maioria das escolas de enfermagem possui de um a 

dois docentes envolvidos com o ensino, ou seja, 61 delas (73%). Estudos 

realizados por JOUGLAS 59, em 1993, após levantar dados sobre o ensino 

de enfermagem em centro cirúrgico, em 57 escolas de enfermagem no Brasil, 

verificou que 75,4% dos doentes que ministravam a disciplina, participavam 

do ensino de outras disciplinas. Este fato nos remete a pensar vários fatores 

que podem envolver esta relação dos docentes atuando em mais de uma 

área de conhecimento, como as dificuldades em levantar fontes bibliográfi

cas, quando estes estão envolvidos com várias atividades de ensino. Estes 

fatos contribuem para dificultar o trabalho do docente quando deparam com 

precárias bibliotecas e uma política salarial cada vez mais afunilando os ga

nhos, dificultando aos docentes a possibilidade de aquisição de material 

bibliográfico e/ou participação em eventos científicos nacionais e internacio

nais.

59 JOUGLAS. Estudo da situação do ensino ..., 1994.

A quantidade total de docentes, resultou em 162, sendo que 96% são 

do sexo feminino e 4% do sexo masculino. A faixa etária destas docentes 

variou entre 31 a 40 anos, faixa de maior concentração, como vemos no 

quadro a seguir:
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QUADRO 4

Distribuição, segundo faixa etária, dos docentes responsáveis pelo ensino de en
fermagem em centro cirúrgico nas Escolas de Enfermagem no Brasil. 1996.

FONTE: 83 questionários respondidos. Brasil. 1996.

INTERVALO DAS IDADES DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES
N %

20 a 30 anos 22 13
31 a 40 anos 80 49
41 a 50 anos 36 22
51 a 60 anos 11 08

61 anos e/ou mais de 06 04
idade não indicada 07 04

TOTAL 162 100

A maioria das docentes encontra-se na faixa etária considerada da 

maturidade, o que contribuiría para uma relação enriquecedora entre do- 

cente-discente. Porém, visto pelo lado da qualificação, deparamos com 113 

ou 70% das docentes, na condição de Especialista ou Graduada, como nos 

mostra o quadro que se segue:

QUADRO 5

Distribuição, segundo a titulação, dos docentes envolvidos com o ensino de enfer
magem em centro cirúrgico nas Escolas de Enfermagem no Brasil. 1996.

FONTE: 83 questionários respondidos. Brasil. 1996. 
NOTA: Consideramos somente a titulação já obtida.

TITULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES
N %

GRADUADO 56 34
ESPECIALISTA 57 35

MESTRE 36 22
DOUTOR 06 04

TITULAÇÃO NÃO INDICADA 07 04

TOTAL 162 100
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ALVES 60 levanta, em seu estudo sobre a formação dos docentes, a 

problemática situação entre escola e trabalho, produzida pelo capitalismo, 

resultando em dificuldades em atingir graus mais elevados na formação. 

Uma vez que, em cada nível de titulação, o Enfoque é dado em diferentes 

aspectos como, por exemplo, na especialização — desenvolver o aprofun

damento de uma área de conhecimento; no mestrado — iniciar-se no campo 

da produção de pesquisa e no doutorado, produzir conhecimento inédito, 

espera-se que, à medida que há o aumento de docentes com titulação ele

vada, o espaço para a criação de um ensino crítico e político torne-se mais 

viável.

60 ALVES. Formação de professores, 1992. p.
61 DEMO. A nova LDB - ranços e avanços, 1997.
62 Ibid., p. 81.

Apesar dessas considerações, nem sempre os nossos governantes 

oferecem condições para que o docente possa centrar esforços para a sua 

capacitação. Nesse sentido, DEMO61 62, em comentários sobre a nova LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), em sua interpretação do Art. 52, refe

rente às universidade serem “instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior”, diz que a nova lei incorre no erro de 

manter a visão formalista da educação, centrada no ensino e, agravando-se 

mais, em relação ao docente, quando este é analisado a partir de dados 

quantitativos, portadores ou não de titulações, como nos mostra :

0 mais grave vem a seguir, quando eo basta, petanle o corpo doe.ehte, com mera forma
lidade: um terço pelo menos deve ter titulação acadêmica de mostro ou doutorado, e um 
terço deve ter tempo integral. Certamonto, supõe-se que tudo isso estofa sobretudo a 
serviço do ensino, perdendo a oportunidade de estabelecer que, mais do que essa forma- 
lidado, o essencial a capacidade do reconstruir conhecimento.

Pensar sobre a formação do educador de enfermagem inserido na 

rede pública passa a ser uma tarefa triplamente árdua: primeiro, pela neces

sidade de romper com o pensamento cartesiano e biomédico, subjacente 

historicamente à formação da enfermeira, segundo, enfrentar a dupla des

valorização social (enquanto docente e como enfermeira), e, por último, en

frentar as questões políticas que envolvem as universidades públicas, colo

cando em risco o ensino público e gratuito. A exemplo, citamos a terceriza- 
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ção dos serviços (presentes na área da limpeza e segurança da instituições 

de ensino superior), recurso utilizado para solucionar as más administrações, 

favorecendo o desmonte dos serviços públicos.

Outro dado que os questionários recebidos forneceram, diz respeito 

ao tempo de envolvimento dos docentes com o ensino de enfermagem em 

centro cirúrgico, como segue abaixo:

QUADRO 6

Distribuição, segundo o tempo de formado, dos docentes responsáveis pelo ensino 
de enfermagem em centro cirúrgico, nas Escolas de Enfermagem no Brasil. 1996.

FONTE: 83 questionário respondidos. Brasil. 1996.

INTERVALO DE TEMPO DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES
N %

menos de 1 ano 03 01
01 a 05 anos 11 08
06 a 10 anos 40 25
11 a 15 anos 38 23
16 a 20 anos 42 26
21 a 25 anos 09 06
26 a 30 anos 08 05

mais de 31 anos 04 02
tempo não indicado 07 04

TOTAL 162 100

Como se vè em nossa amostra, há uma predominância de docentes 

com mais de dez anos no ensino da disciplina, o que pode favorecer o re

pensar da prática, bem como do conteúdo teórico que vem sendo transmitido 

neste ensino. Neste último aspecto, ao questionarmos as docentes sobre o 

que as orientou na escolha do referencial bibliográfico, algumas deixaram vir 

à tona suas insatisfações perante o acervo disponível, como se percebe 

nos registros que se seguem:

Escolhí oe livros pelo conteúdo e pelo linguagem acessível aos alunos. Acredito que 
atendem, a princípio, o conteúdo da disciplina (...) porém, grande parte do conteúdo ul
trapassa as fronteiras da nossa realidade local e portanto, favorece a dicotomia teoria X 
prática e, ideologicamente, incentiva o tecnicismo, a visão acrítica do enfermeiro de 
centro cirúrgico. (E2.1l).

Apesar de não contemplarem todo o conteúdo relacionado com a disciplina, estos livros, 
dentre outros são os mais acessíveis (...) porém, muitos estão desatualizados. (E.4-.^)
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A literatura utilizada é bastante limitada, com pe?spectiva médica e falta aprofunda
mento em questões gerenciais, ética do exercício profissional do enfermagem. (E.2. 
21.)

Existe um consenso nos discursos das discentes, de que os livros não 

são os melhores nem mais completos, porém são os que existem e aqueles 

possíveis de serem acompanhados pelos alunos.

Quanto a Revista Enfoque e aos Anais, identificamos 82 artigos, dis

tribuídos nos seguintes Estados: 68 (ou 81%) no Estado de São Paulo, sen

do 45 (ou 72%) da cidade de São Paulo; 8 (ou 10%) no Estado do Rio 

Grande do Sul; 2 (ou 3%) no Estado da Bahia; 1 (ou 1 %) no Estado de Goi

ás, 1 (ou 1%) no Estado de Santa Catarina e 1 (ou 1%) no Estado do Ceará.

Os 82 artigos tiveram um total de 217 profissionais envolvidos, sendo 

que destes, 194 (ou 96%) eram enfermeiras, 07 (ou 4%) enfermeiros e 

os 16 (ou 7%) eram profissionais de outras áreas. Verificamos que a maioria 

das mulheres (59%) atuava na assistência, 31% no ensino e 10% eram alu

nas de enfermagem. É importante notar que as profissionais que atuam na 

prática (área assistêncial) superaram as que estão no ensino, favorecendo a 

produção do conhecimento, uma vez que conta com dados pesquisados por 

profissionais que se envolvem cada vez mais com a pesquisa (necessário 

para a práxis profissional), colaborando com a qualidade do ensino e da as

sistência.

3.2.1. A Revista Enfoque

Foi criada, em 1973, como iniciativa da empresa multinacional de 

produtos médico-hospitalares Johnson & Johnson, em meio a um período 

em que o Brasil saía do chamado “milagre brasileiro” (1968-1973). Esta fase 

se assentava em duas bases: “de um lado o endividamento para obtenção da 

tecnologia estrangeira; e de outro, a concentração de renda para criar um 

mercado consumidor “63.

No campo da saúde, a Enfermagem completava um ano de implanta

ção do seu currículo mínimo, datado de 1972; o setor empresarial de servi

ços médicos crescia rapidamente, priorizando o lucro, favorecido pelas polí



ticas de saúde da época. Surgem novos hospitais privados e multiplicam-se 

as faculdades particulares de medicina, dentre outros aspectos. Os investi

mentos na organização das políticas de saúde favoreciam o avanço do mo

delo médico-assistencial privativista, com o conseqüente fortalecimento das 

empresas de prestação de serviços médicos, passando a saúde a ser vista 

como um bem de consumo, especificamente consumo médico, consolidando 

a relação autoritária, mercantilizada e tecnificada entre os serviços de saúde 

e a população 63 64.

63 KOSHIBA & PEREIRA. História do Brasil, 1993. p.364.
64 LUZ. Notas sobre as políticas de saúde ... ,1991. p. 82.

Neste cenário, surge a revista Enfoque com distribuição gratuita a 

todos os hospitais e aos profissionais da área da saúde, inclusive às enfer

meiras das áreas de centro cirúrgico, centro de material esterilizado e pronto 

socorro. Desde sua criação, tinha como proposta uma tiragem trimestral o 

que daria quatro exemplares/ano, e mesmo não tendo mantido este ritmo de 

editoração, foi indexada no Internacional Nursing índex.

Até o volume 17, de setembro de 1989, na sua primeira página en

contra-se especificada a indicação quanto ao público a que ela se destina

va: os profissionais de centro cirúrgico, centro obstétrico e pronto socorro 

Entretanto, no número 4 do mesmo ano (1989), ela explicita que não mais se 

atém só a este público e sim a todos os profissionais de enfermagem. Estas 

indicações permanecem até o volume 19, nL 4 de dezembro de 1991. Não 

teve editoração no de 1992, reaparecendo em dezembro de 1993, com novo 

visual, em virtude das comemorações dos seus vinte (20) anos de existên

cia. A partir daí, deixa de explicitar o público a que se destina.

Apesar dessas interferências, verificamos nos questionários respondi

dos que 55 deles (ou 66%) pertencentes às Escolas de Enfermagem no Bra

sil, utilizavam-se desta fonte teórica para o ensino de Enfermagem em Cen

tro Cirúrgico. Contudo, fizeram parte de nossa amostra somente os exem

plares que foram publicados no período de 1990 a 1996, resultando em 22 

artigos com temas voltados para o ensino de enfermagem em centro cirúrgi

co (Anexo V). Destes, 10 artigos (45%) foram escritos por profissionais 

como: farmacêutico, gerente da Divisão Ethikon e engenheiro químico. Os 12 
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artigos restantes são de autoria de enfermeiras, alunos de enfermagem e 

um, em parceria entre enfermeira e médico.

Vale ressaltar que, no ano de 1993, por ocasião da comemoração dos 

vinte anos de sua existência, a revista editou um número, compreendendo 

os meses out./nov./dez. tendo como tema de capa o artigo Administração 

participativa: parceria com a enfermagem, sem autoria, publicado na ínte

gra, na seção intitulada “Tendências”. O assunto tratava de uma nova pro

posta de organização hospitalar nos moldes da gerência participativa, em 

que cada setor se transformaria em um Centro de Resultados, trazendo 

vantagens para a administração geral da instituição. O texto apresenta como 

barreira principal para a implantação da proposta uma questão “de ordem 

ideológica, pois (...) acreditava que o médico que pensa em dinheiro esque

ce da ética”.

Apenas o médico é tido como responsável pela capitalização da saú

de, (o que não foge da realidade), com isto, reforçando a visão de que lucro 

e competitividade são mecanismos aceitos somente para esta categoria de 

profissionais da área de saúde. Esta postura ideológica de anulação das ou

tras categorias profissionais que compõem a área da saúde, pode ser vista, 

neste mesmo artigo, numa fotografia, em que o Coordenador Geral da Fun

dação entrevistada, encontra-se sentado junto a um computador tendo, ao 

seu lado, uma Enfermeira, responsável pelo apoio técnico. Nesse jogo de 

imagens, valores e ideologias são preservado sutilmente, mediante a posi

ção privilegiada de alguns atores e que passa a ser mascarada através de 

relações analógicas que o leitor pode associar com as tradicionais fotografi

as de família, tendo o pai, autoridade máxima, sentado e a esposa e os filhos 

em pé, atrás dele.

A partir desta edição comemorativa de 1993, a revista passa a ter uma 

apresentação diferente das anteriores, como dissemos, sem especificação 

de seu público alvo, porém mantém a distribuição gratuita até 1996, quando 

teve novamente sua editoração interrompida por tempo indeterminado 63.

65 Agradecemos à Sr.a Denise Grun - Gerente de Produção da Revista Enfoque, por estes 
dados, fornecidos em resposta a nossas solicitações em 16 de abril de 1997.

No que se refere à temática abordada na referida revista, constatamos 

que os temas estavam assim distribuídos: 14 (ou 64%) referia-se a inova- 65 
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ções tecnológicas, 04 (ou 18%) à assistêncial, 02 (ou 9%) à administrati

va e, 02 (ou 9%) ao ensino/pesquisa.

3. 2. 2. Os Anais dos I e do II Congresso Brasileiro de

Enfermagem em Centro Cirúrgico — COBECC

Podemos dizer que os dois Anais dos COBECC, ocorridos em 1993 e 

1995, foram frutos dos trabalhos progressistas de algumas enfermeiras, ini

ciados desde a década de 80, quando estas, organizadas como um Grupo 

de Estudo nas áreas de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Mate

rial, sediadas em São Paulo e vinculadas à Escola de Enfermagem da USP, 

discutiam assuntos de interesse da área e promoviam jornadas científicas 

no Estado de São Paulo. Outros eventos na área aconteceram no País, 

como os I e II Encontros Nacionais de Enfermagem em Centro Cirúrgico, nos 

anos de 1985 e 1987, na cidade do Rio de Janeiro.

A década de 80 foi significativa para a disseminação dos conheci

mentos da enfermagem de centro cirúrgico, porém o País, como um todo, 

passava por transformações sociais e da saúde, com ganhos legais advindos 

da Nova Constituição Federal de 1988, bem como das leis 8080 e 8142, que 

definem os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), resultantes de lu

tas dos brasileiros pelos direitos à cidadania86.

Esta situação não podería deixar de contaminar os centros formadores 

(faculdades e hospitais universitários) levando-os ao sucatemamento. A en

trada no cenário político dos novos empresários da saúde como atores políti

cos defendendo seus interesses, através de lobbies no Congresso e 

nas assembléias67, veio confirmar o que dissemos no primeiro capítulo deste 

estudo, ou seja, que a educação é política e acarreta conseqúèncias em ter

mos ideológicos. Para a enfermagem em centro cirúrgico, este quadro favo

receu o surgimento da primeira Sociedade Brasileira de Enfermeiras de 

Centro Cirúrgico - SOBECC68, criada em 04 de setembro de 1991.

A SOBECC, como vimos, idealizada por enfermeiras que atuavam 

tanto na assistência hospitalar como na docência, pertencentes ao Grupo

66 CARVALHO. O momento atual do SUS 1993.
6/ LUZ. op. cit., p. 86.



117

de Enfermeiras de Centro Cirúrgico - GECC, situado na cidade de São Pau- 

lo/SP, possui, hoje, 1.000 sócios69, e oferece, aos seus associados, descon

tos em eventos, material informativo como a Revista SOBECC (Sociedade 

Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico) e o jornalzindo BINECC 

(Boletim Informativo das Enfermeiras de Centro Cirúrgico), bem como pro

move cursos de atualização nas áreas de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Central de Material Esterilizado e, ainda, facilita o intercâmbio 

sócio-cultural e científico de enfermeiros do Brasil com o exterior.

68 Dados fornecido pela presidente da SOBECC, em 24 de setembro de 1996.

O I Congresso, realizado em 1993, apesar de ter tido como tema 

central Enfermagem em centro cirúrgico: da antiga arte à ciência mo

derna, dos 37 artigos publicados, nenhum contemplava aspectos históricos 

sobre o fazer da enfermeira de centro cirúrgico, reforçando a necessidade 

que temos de repensar sobre este aspecto e suas implicações. No II Con

gresso, em 1995, o tema escolhido foi Tecnologia, desenvolvimento e 

qualidade e, dos 25 artigos que foram veiculados nos Anais, todos contem

plavam de forma direta ou indireta a temática, o que demonstra a facilidade 

com que a enfermagem lida com o lado teórico da profissão.

Após esses dois congressos, os trabalhos organizados pela SOBECC 

(Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico) foram marcantes 

para o fortalecimento profissional das enfermeiras que atuam em centro ci

rúrgico. A divulgação de conhecimento técnico-científicos, feita por ela, tem 

possibilitado um repensar sobre a prática da enfermagem neste setor. Novos 

valores passaram a ser disseminados através dessa produção científica, 

abrindo espaços para os profissionais da área se colocarem no grupo profis

sional e na sociedade.

A fim de situarmos nossa amostra, incluímos todas as publicações dos 

Anais, resultando em 62 publicações, assim distribuídas segundo a área de 

pesquisa: 23 (ou 37%) na área assistencial; 14 (ou 22%) na área de inova

ções tecnológicas; 12 (ou 19%) na área administrativa; 06 (ou 10%) na área 

de ensino/pesquisa; 05 (ou 8%) na área da saúde do trabalhador; 01 (ou 

2%) na área de ética e 1 (ou 2%) na área de direitos do cliente. 68



118

3.2.3. Os livros mais usados na área de enfermagem em centro cirúr

gico

Como já vimos, não há um número expressivo de livros nesta área da 

enfermagem no Brasil. Dos livros indicados pelas 83 Escolas de Enfermagem 

que responderam ao questionário enviado, selecionamos seis livros que 

atingiram os maiores índices de indicação por parte dos docentes, como 

fonte bibliográfica para o ensino, assim classificados: Enfermagem em cen

tro cirúrgico 70, Centro cirúrgico: aspectos fundamentais para enferma

gem 71, Enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica 2, Instru

mentação cirúrgica 73, Técnica na sala de operação 4, Enfermagem em 

centro cirúrgico 75. Apesar do livro intitulado Buscando compreender a 

infecção cirúrgica ter atingido índice de 35% (ver Anexo III), não o incluí

mos na amostragem pelo fato de seu conteúdo estar voltado para a área de 

infeção hospitalar, tema este específico, não atendendo a nossa expectativa 

de abordagem geral sobre centro cirúrgico.

70 Autoras: Ma d’Aparecida Silva, Aparecida Lourenci Rodrigues e Isabel Umbelina R. Cesa- 
reti.
Autoras: Terezinha Ghellere, Ma Celicina Antônio e Ma de Lourdes de Souza.

2 Autoras: Cecil B. Drain e Susan B. Shipley.
73 Autores: Osório Parra e William A. Saad.

Autoras: Edna Berry e Mary L. Kohn
75 Autor: Guy Samama.

O livro Enfermagem na unidade de centro cirúrgico teve sua primei

ra edição em 1982 e, somente em 1997, foi publicado nova edição revisada e 

ampliada. Foi escrito por um grupo de enfermeiras/docentes, vinculadas ao 

Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de Medicina. Seu conteú

do, conforme explicitam as autoras na apresentação, decorreu de suas ex

periências com o ensino da disciplina, tendo sido elaborado primeiramente 

em forma de apostilas intituladas “Assistência de Enfermagem no transope- 

ratório “ e, posteriormente, transformadas em livro. Neste novo formato, o 

conteúdo foi ampliado e organizado em três partes: 1-) unidade de centro 

cirúrgico; 2-) centro de material esterilizado e 3 - ) centro de recuperação 

pós-anestésica.
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O texto tem uma abordagem tecnicista e está voltado para os aspec

tos gerenciais e administrativos, sendo que os dados assistenciais referentes 

às áreas de centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica são apresentados 

nos moldes de atribuições. Merece destaque, também, o conteúdo sobre a 

central de material que traz, entre outros assuntos, a listagem de instru

mentos necessários para a composição das caixas cirúrgicas.

Indiscutivelmente, a definição e o detalhamento do material necessá

rio têm sua importância, pois colaboram na elucidação de detalhes técnicos 

essenciais para a montagem de um centro cirúrgico, entretanto, como indica 

KURGANT76, faz-se necessário que a enfermeira reflita sobre o que vai fazer 

e a quem estará atendendo quando desenvolver essas funções.

Neste sentido, ORLANDI 77 ressalta que o excessivo pragmatismo da 

educação tecnicista acaba colocando à disposição dos alunos um arsenal de 

dados instrumentais, sem preocupar-se com as críticas e reflexões que pos

sam ser inseridas. Do ponto de vista político e ideológico, isto refletia tam

bém o pós-64, quando as concepções instrumentalistas da educação tinham 

como intenção favorecer o crescimento econômico pois, como indica 

SEVERINO,

A novq política educgcionql, implementada pelo governo póc-G4, além de seu carôtef 
puramehto mercantil, tem, pois, função ideológica muito atuante, respondendo bem ã 
reprodução da ideologia e, através dela, do sistema das relações sociais. 0 que se quer 
do sistema educacional é a produtividade, o baixo custo do mão-de-obra, com qualifica
ção puramente técnica, disciplinada e dócil, adequada às necessidades da manutenção 
do sistema econômico vigente.

O segundo livro, Centro cirúrgico: aspectos fundamentais para en

fermagem, foi editado em 1984 pela primeira vez. Escrito também por um 

grupo de enfermeiras com vivências profissionais tanto na assistência como 

na docência, ligadas à Universidade Federal de Santa Catarina, passou por 

três editorações, sendo que a primeira e a segunda não sofreram alterações, 

vindo a ser reeditado com revisão e atualização na terceira vez.

A terceira edição (1993) contou com a entrada de mais três enfermei

ras como colaboradores, com titulações diferentes: uma com Doutorado em

KURGANT. Administração de enfermagem, 1991.p.87. 
“ ORUXNDI. Discurso e leitura, 1993. p.29.
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Filosofia da Enfermagem, outra com Mestrado em Saúde do Adulto, e a ulti

ma com Mestrado em Assistência de Enfermagem. A participação dessas 

profissionais com formação em áreas diferentes deu ao livro maior qualidade 

em termo de conteúdo e na forma de abordá-lo. Por exemplo, tratando de 

temas de abordagem epidemiológica e assistência em unidade de centro 

cirúrgico, AIDS e revisão dos aspectos éticos e legais, demonstra a preocu

pação em ultrapassar os aspectos técnicos e atingir fatores contextuais da 

sociedade.

Quanto à formação do educador ALVES /9 pontua que esta influi dire

tamente na qualidade dos resultados de sua prática e vai mais além, ao afir

mar que, ao atingir níveis elevados de titulação, ele oferece condições para 

que tanto ele como o discente, assegurem a competitividade no novo padrão 

sócio-econômico. A autora fundamenta suas afirmações quando as relaciona 

com o domínio da tecnologia sofisticada por parte dos trabalhadores mais 

instruídos.

Nesse sentido, comparando a formação da enfermeira em centro ci

rúrgico, urge ressaltar que esta deve dar conta da nova realidade contextual 

e, para isto, os livros utilizados como fontes bibliográficas necessitam acom

panhar tal evolução.

A terceira obra, Enfermagem na sala de recuperação pós- 

anestésica, teve sua primeira edição traduzida para o português em 1979, 

sendo de autoria de duas enfermeiras americanas, uma da Universidade do 

Arizona e a outra atuando no Serviço de Pesquisas em Enfermagem, em 

Washington. Apesar de ter sido escrito por enfermeiras, foi traduzido no Bra

sil por médicos. O conteúdo está distribuído em cinco seções, voltadas para 

a área específica de recuperação pós-anestésica. Todas são introduzidas 

com uma rápida revisão de anatomia e fisiologia. As autoras, ao especifica

rem as atribuições da enfermeira de centro cirúrgico, colocam-na na posição 

de “deve ser um faz-tudo”, dando margem a múltiplas interpretações, sendo 

mera expressão, por sinal, acientífica e desvirtuando-a do seu fazer profis

sional.

/8 SEVERINO. Educação, ideologia ..., 1986. p. 92.
9 ALVES. Formação de professores, 1992. p.92.



A entrada dessa literatura no Brasil pelas mãos de outra categoria 

profissional, no caso de médicos, bem como procedente de culturas dife

rentes, representa um campo ainda a ser conquistado pelas enfermeiras em 

geral, para que os conteúdos importados sejam traduzidos sob o olhar atento 

e crítico de outra profissional da mesma área, para não incorrermos em re

produção alienada de um saber.

O livro Instrumentação cirúrgica, editado em 1985, é de autoria de 

dois médicos-cirurgiões brasileiros, envolvidos com o ensino das práticas 

cirúrgicas na Universidade de São Paulo. Seu conteúdo restringe-se aos as

pectos estritamente técnicos da instrumentação utilizando, como recurso, 

muitas figuras ilustrativas dos passos a serem seguidos pelas enfermeiras, 

dentre outros. Os autores dedicam o livro aos estudantes de medicina e ins- 

trumentadores cirúrgicos, contudo, deixam transparecer preconceitos já 

comentados no primeiro capítulo deste estudo, quando se referem à fun

ção de instrumentação cirúrgica, caracterizando-a como uma prática femi

nina, chegando a explicitarem as qualidades de ser “gentil e amável, que 

respeite e acate as ordens do cirurgião”80, como os atenuantes que contri

buem para esta indicação.

Técnica na sala de operação é um livro, também americano, traduzi

do para o português em 1972, por um cirurgião da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As autoras, americanas, tinham 

experiência tanto na assistência como no ensino deste conteúdo, pois atua

vam como enfermeiras na Universidade de Cleveland, Ohio. Seu conteúdo 

está mais voltado para a sala de operações. Os comentários feitos anterior

mente sobre o livro Enfermagem na recuperação anestésica se estendem 

também para o Técnica na sala de operação, observando-se que este livro 

já havia sido publicado antes da elaboração dos Padrões Administrativos da 

Enfermagem para Sala Operatória, editado pela AORN, em 1982.

O último livro, Enfermagem no centro cirúrgico, é editado em dois 

volumes, mas somente sua introdução é de autoria de enfermeira, sendo o 

restante dos capítulos, da autoria de médicos. Até mesmo o primeiro capí

tulo, intitulado “Papel geral da enfermeira de centro cirúrgico e da instrumen

tista em cirurgia digestiva”, foi escrito por um cirurgião. De nacionalidade 
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francesa, também sua tradução para o português foi realizada por um médi

co. Seu conteúdo apresenta-se dividido por sistemas do corpo, típico do 

modelo biomédico, com vários desenhos esquematizando os órgãos e teci

dos a serem operados, com descrições sucintas e extremamente objetivas.

Em síntese, estes são os livros que selecionamos para compor nossa 

amostra. Falar sobre eles não é uma tarefa fácil, principalmente por serem 

de origens diversas, envolvendo outras culturas, outras realidades sociais, 

requerendo uma reflexão apurada dos aspectos ideológicos desses discur

sos, uma vez que, como aponta CHAUÍ,

Através da ideologia, são montados um imaginário e uma lógica de identificação social 
com a função precisa de escamotear o conflito, dissimular a dominação e ocultar a pre
sença do particular, enquanto particular, dando-lhe a aparência do universal.'1

80 PARRA & SAAD Instrumentação cirúrgica, 1988. p. 8
81 CHAUÍ. Cultura e democracia, 1989. p. 21.

Por outro lado, nos diz a mesma autora, buscar a coerência nesses 

discursos ideológicos, pode ser feita através da procura dos seus caminhos 

silenciosos, do seu não dizer tudo. E é isto que o caracteriza como ideológi

co.

Os livros da área de enfermagem em centro cirúrgico têm sua parcela 

de silêncio, de escuridão, uma vez que não retratam a realidade contextual 

para os quais foram produzidos; não articulam seus temas tecnicistas 

(necessários, porém insuficientes) com os aspectos inerentes dos interesses 

econômicos, políticos, bem como as articulações epidemiológicas e sociais 

que cada assunto requer; não exploram as diferenças culturais dos textos 

traduzidos, em relação à adequação e/ou viabilização de um princípio tec

nológico para a nossa realidade, em suma, lirnitam-se à visão cartesiana da 

vida. *



OS TEXTOS DE ENFERMAGEM EM CENTRO 
CIRÚRGICO E SEU SENTIDO OCULTO

Na entrada das bibliotecas do antigo Lgilo havia os seguintes 
dizeres: Farmácia das almas. Visto dessa maneira, cabe-nos 

saber escolher c asar os livros com acerto, olhando-os com o 
olhar que transcende o discurso das palavras est ritas

Rosa Rot tosso
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CAPÍTULO -4

OS TEXTOS DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E SEU 

SENTIDO OCULTO

... o leitor re-conetrói o texto na sua leitura atribuindo-lhe 
um senlido (...) de acordo com as condições pessoais de 
cada um, com o seu lugar social, com a sua visão de mun
do, com a sua perspectiva ou com o seu comprometimehto 
político (I994, p.125).

Maria T. A. Preitas.

Para entendermos a ideologia subjacente aos textos da área de en

fermagem em centro cirúrgico, procuramos analisá-los na perspectiva da 

análise do discurso, tendo como suporte teórico os autores ORLANDI, 

BAKHTIN e BRANDÃO1. Para tanto, fez-se necessário, primeiramente, co

nhecer a acepção do conceito polissêmico da palavra ideologia; adentrar nos 

caminhos do desenvolvimento histórico das práticas cirúrgicas; situar a for

mação acadêmica dada à enfermeira que atua em centro cirúrgico e, durante 

a construção destes cenários, focalizar aspectos inerentes à educação vi

sando criar subsídios para entendermos o significado dos discursos ideológi

cos subjacentes aos textos usados no processo ensino-aprendizagem des

sas profissionais.

1 Eni Puccineli Orlandi com os livros: Discurso & leitura (1993), As formas do silêncio 
(1995) e O que é linguística (1986), Michel Bakhtin: Marxismo e filosofia da lingua
gem (1995) e Helena H.N. Brandão com o livro: Introdução à análise do discurso 
(1995).

Neste capítulo, procuramos analisar as fontes bibliográficas selecio

nadas a partir dos questionários respondidos pelas Escolas de Enfermagem 

do Brasil, buscando captar, destes, os dois sentidos dos textos: o implícito 

(escuro) e o explícito (claro) que cada discurso apresenta. Acreditamos ser 

oportuno iniciar com uma breve introdução acerca do que estamos enten

dendo como análise do discurso e sua relação com a ideologia.
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4 1 ANÁLISE DO DISCURSO E IDEOLOGIA.

Estudos realizados em diversas áreas do conhecimento têm buscado, 

através da “Análise do Discurso” , subsídios para aprofundarem reflexões 

acerca da linguagem utilizada em textos e/ou em falas, nos mais variados 

assuntos. Todavia, segundo GREGOLIN2, devemos ser prudentes ao nos 

colocar perante os questionamentos sobre o que entendemos por análise do 

discurso, uma vez que este campo é novo, está em formação e suas frontei

ras não estão ainda claramente definida.

Nessa busca de fronteiras, evidenciam-se as múltiplas relações que a 

análise do discurso apresenta com as outras áreas do conhecimento, além 

da própria relação com a linguagem. Esta, segundo CHAUÍ3, é entendida 

como a capacidade natural de expressão verbal ou escrita dos seres huma

nos, mas as línguas são vistas como convencionais e surgem em determina

das condições históricas, geográficas, econômicas e políticas, pois são fa

tos culturais.

O interesse por esta área é historicamente comprovado. ORLANDI4 

refere que na “Grécia antiga, os pensadores estendiam-se em longas dis

cussões para saber se as palavras imitam as coisas ou se os nomes são 

dados por pura convenção” . Na Antiguidade, Platão referia-se à linguagem 

como um pharmakos que, do grego, se traduz como poção, tendo três sen

tidos principais: como remédio (pois, pelo diálogo e pela comunicação con

seguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros); como ve

neno ( uma vez que, pela sedução das palavras, nos faz aceitar, fascinados, 

o que vimos ou lemos, sem que indaguemos se elas são verdadeiras ou fal

sas) e, como cosmético (maquiagem ou máscara que serve para dissimular 

ou ocultar verdades sob a palavra).

Essas preocupações com os significados das palavras seguem diver

sos caminhos na história, sendo que, enquanto ciência, ela vem a se firmar 

somente no início do século XX, com os estudos do suíço Ferdinand Sau- 

surre, considerado o pai da lingüistica moderna5.

GREGOLIN. A análise do discurso: conceitos e aplicações, 1995. p. 13.
3 CHAUÍ. Filosofia, 1995. p.140.
1 ORLANDI. O que é linguística, 1986. p.8
5 ORLAND. op. cit., nota 4, p.20.
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Diversas abordagens ocorreram nesta área de conhecimento, desde o 

início desse século, resultantes das diferentes formas em que os estudiosos 

iam construindo suas teorias para explicar a relação entre a lingua e seu si

gnificado Duas tendências evidenciaram-se na história do pensamento lin- 

güistico: o Formalismo, que se ocupa do percurso psíquico ligando lingua- 

gem«H>pensamento, e o Sociologismo, que se ocupa do percurso social ex

plorando a relação entre !inguagem< > sociedade.

Nesse panorama, BRANDÃO6 7 destaca que foram os formalistas rus

sos, com Meingueneau, “que abriram espaço para a entrada no campo dos 

estudos linguísticos, o que se chamaria mais tarde de discurso”. Porém, so

mente nos anos 50, segundo a autora, emergiram novas perspectivas no 

campo da lingüística, contribuindo para a formação da análise do discurso 

enquanto disciplina. Duas correntes surgem dentro da própria análise do dis

curso: de um lado, a americana, constituída por lingüística distribucional, 

destacando os trabalhos de Harris e, do outro, os europeus com os traba

lhos de Jakobson e Benveniste, sobre a enunciação.

6 BRANDÃO. Introdução à análise do discurso, 1995. p. 15-18.
7 JAKOBSON. Lingüística e comunicação, s/d. p. 33.

Entre as divergências de uma tendência e da outra, vale destacar as 

críticas realizadas por JAKOBSON' ante a tendência americana (centrada na 

estrutura interna da língua), por deixar de lado a análise externa, resultando 

num jogo do esconde-esconde O autor, avesso a este posicionamento, de

fendia a abertura de uma frente que possibilitasse incorporar as significa

ções linguísticas às ciências da linguagem. Sua postura ante a tendência 

americana evidenciava-se de forma irônica, quando este evoca um trecho do 

livro Viagens de Guiliver, onde um sábio dizia: “já que as palavras são 

apenas substitutos das coisas, seria mais prático para todos os homens car

regar consigo as coisas que fossem necessárias para exprimir os assuntos 

específicos que tivessem de discutir”.

Prosseguindo nas abordagens dos teóricos da enunciação, Benve

niste (apud BRANDÃO8), contribui para o desenvolvimento da análise do 

discurso, quando “procura mostrar como acontece a inscrição do sujeito nos 

enunciados, ou seja, destaca a posição do sujeito no discurso”. Dessa for

ma, levanta a questão da “relação que se estabelece entre locutor, seu 



enunciado e o mundo; relação esta que faz parte central das reflexões da 

análise do discurso”. Nessa trajetória dualista entre as correntes americana 

e a européia, a análise do discurso, segundo Maingueneau (apud 

BRANDÃO8 9) filia-se:

8 BRANDÃO, op.cit., p.16.
9 BRANDÃO, op. cit., nota 6, p. 17.
10 ORLANDI. Discurso & leitura, 1995. p 19
11 TRIVINOS. Introdução à pesquisa em ciências sociais, 1994. p.51
12 TRIVINOS. op. cit., nota 11, p. 51.

- a uma certa tradição intelectual européia (e sobretudo da França) acostumada a unir 
reflexão sobre texto e sobre história. Nos anos 60, sob a égide do estruturalismo, a 
conjuntura intelectual francesa propiciou, em torno de uma reflexão sobre a "escritura", 
uma articulação entre a linguístico, o marxismo e a psicanálise. A Análise do Discurso 
nasceu tendo como base a interdiciplinaridade, pois eia era preocupação não só de lin- 
güietas como de historiadores e de alguns psicólogos.

De acordo com ORLAND10 11, a análise do discurso apresenta inter- 

elações no quadro epistemológico que, numa teoria materialista preconizada 

por Pecheux, estaria envolvido em três teorias do conhecimento

- o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas transforma
ções;
- a linguística como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação;
- a teoria do discurso como teoria da determinação histórica dos processos se
mânticos.

O materialismo histórico, segundo TRIVINOS11,

...é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a 
vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desen

volvimento da humanidade.

Nos dizeres de TRIVINOS12, Marx e Engels, ao escreverem A ideolo

gia Alemã, demarcam as bases para esta ciência, quando contestam o ma

terialismo idealista de Hegel e Feuerbach e introduzem a busca da explica

ção dos fenômenos através das transformações sócio-econõmicas e das re

lações de produção. Nesse sentido, ao iniciar o texto, MARX & ENGELS 

criticam esta visão afirmando que.
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Até agora, os homens sempre tiveram idéias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que 
são ou deveríam ser. (...) Livremo-los, pois, das quimeras, das idéias, dos dogmas, dos 
seres imaginários,(...) Ensinemos os homens a trocar essas ilusões por pensamentos 
correspondentes à essência do homem (...).H

Ao prosseguirem em suas críticas, os autores colocam que esta falsa 

consciência não rcsultava de manipulação calculista, de propagandismo 

deliberado, mas da realidade de pensar a realidade sob o enfoque de deter

minada classe social, e afirmam que:

(...) indivíduos delerminãdos com rjtividãdo produtivas segundo um modo determinado 
entram em relações sociais e políticas determinadas. (....) A produção das idéias, das 
representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à ativida
de material e ao comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida real.11

13 MARX & ENGELS. A ideologia alemã, 1989. p.3.
14 Ibid., p.10-20.
15 GREIMAS & COURTÉS. Dicionário de semiótica, 1979. p.261.
16 BAHKTIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1994. p. 331.
1/ BRANDÃO. Introdução a análise do discurso, 1995. p.31.

Em relação à lingüística, conceituada como “um estado científico da 

linguagem e das línguas naturais'13 14 15 16 * vamos adentrar num outro campo do co

nhecimento que sustenta a análise do discurso, ou seja o enunciado e a 

sintaxe. Esta é entendida como a parte da gramática que estudas as combi

nações e relações entre as palavras. No caso do processo de enunciação, 

BAKHTIN , o conceitua como:

Conjunto de manifeslnções verbais e não verbais que cercam o ato comunicativo, garah- 
tindo a expressão do sentido. A enunciação pressupões a voz do emissor, o horizonte do 
receptor, o tempo e o espaço em que é produzida.

Quanto ao discurso, deparamos com a sua característica polissêmica. 

Foucault (apud BRANDÃO1') apresenta uma série de elementos que envol

vem o significado do discurso, introduzindo a noção de formação discursiva e 

enunciado. Coloca-o como “o espaço em que saber e poder se articulam, 

pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido insti

tucionalmente, e esse discurso, que passa por verdadeiro, que veicula saber 

(o saber institucional) é gerador de poder”. Num outro aspecto, ORLANDI 

refere que:
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...discurso p o efeito de sentido entre locutores. Assim, se considero que, o que .se diz 
não resullíj só do intenção de um indivíduo em informor o outro, mas da relação de sen
tidos estabelecidos por eles num contexto social e histórico. Ik

MACHADO, baseada nos estudos de Michel Bakhtin, enriquece nosso 

entendimento quando apresenta o tema como:

Discurso: representação de linguagem em confronto. Manifestação da linguagem em 
sua plenitude concreta, ou soja, no exercício da linguagem por um sujeito em sua rela
ção com o outro através dos confrontos enunciativos (pergunta/resposta). I<!

Nos estudos de BARROS18 19 20, a autora apresenta o discurso, como sen

do o local onde a língua expressa o sistema social. Michel Pecheux, citado 

por ela, refere que as formações discursivas são componentes de formações 

ideológicas que, por sua vez, relacionam-se ás condições de produção es

pecífica. Em outras palavras, o discurso é resultado do contato entre a lingua 

e a ideologia.

18 ORLANDI. O que é lingüística, 1986. p. 63.
19 MACHADO. O romance e a voz, 1995. p. 310.

BARROS. Teoria do discurso, 1988, p.3-4.
21 ORLANDI. As formas do silêncio, 1995. p.20.

2 MARCONDES FILHO. O que devemos saber sobre Ideologia..., 1985. p.19-30.

À luz da ideologia, Pecheux (apud ORLANDI21) esclarece que a ide

ologia não funciona como um mecanismo fechado (e sem falhas), nem a lín

gua como um sistema homogêneo:

A ideologia se produz |uslamentc no ponto de encontro da materialidade da língua com 
a materialidade da história. Como o discurso é o lugar desce encontro, é no discurso 
(materialidade específica da ideologia) que melhor podemos observar esse ponto de arti
culação.

Nessa perspectiva, a ideologia, termo ainda hoje controvertido, é in

troduzida não como um fato individual, pois ela pertence a um grupo de 

pessoas que, através dela, expressam valores e idéias, apresentando-se 

como uma forma coesa e coletiva de ver o mundo. Dessa maneira, a ideo

logia pode ser vista como força mobilizadora que aciona os indivíduos a 

realizarem algo, ou os condiciona à inércia22. O próprio conceito de ideolo

gia, apresentado por CHAUÍ, como um



...conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e valores) o de nor
mas e regras (de conduta) que indicam e preservam aos membros da sociedade o que 
devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o 
que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer../’,

contribui para entendermos a relação entre ideologia, discurso e modo de 

produção capitalista. Esta relação é determinada de forma complexa e indi

reta pelas bases econômicas, pela divisão do trabalho e dos seus executores 

entre aqueles que “não pensam” e os “pensadores”; pelas lutas de classe 

que buscam a dominação de uma sobre a outra e pelo fenômeno da aliena

ção, isto é, como um fenômeno objetivo, produzido pelas condições reais da 

existência dos homens que, por sua vez, determinam os discursos ideológi

cos, resultando, em formas de ver o mundo e de determinar as relações, 

como acontece com a diferenciação entre o trabalho prático (manual) e o 

trabalho teórico (intelectual)23 24.

23 CHAUÍ. O que é ideologia, 1995 p 113
24 BARROS. Teoria do discurso, 1988 p 156
25 ORLANDI. O que é linguística, 1986. p. 60-64.
26 Ibid., p. 62.
2/ ORLANDI. O que é linguística, 1986. p. 63.
28 ORLANDI. As formas do silêncio, 1995. p. 20

Assim, a análise de discurso considera como primordial a relação da 

linguagem com a exterioridade, sendo esta a própria condição de produção 

do discurso, ou seja, entre o falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e 

o contexto histórico-social (ideológico). Como afirma ORLANDI25 26 *

A análise de discurso introduz, através da noção de sujeito, a de ideologia e a do situa
ção social o histórica. Ao introduzir a noção de história, vai trazer para reflexão as ques
tões de poder e das relações sociais. 20

A partir desse entendimento, acreditamos que o discurso não é um 

mero transmissor de informações, ao contrário, ele é cheio de significações, 

pois

... o que se diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar um outro, mas 
da relação de sentidos estabelecidos por eles num contexto social e histórico.

A análise do discurso, segundo ORLANDI 28, procura articular as no

ções de imaginário, real e simbólico, em relação à ideologia e á determina
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ção história, através da linguagem. O ideológico se produz, justamente, no 

ponto de encontro da materialidade da língua com a materialidade da histó

ria Portanto, entendemos que o discurso não se realiza na fala, nem na 

escrita, ele se materializa no contato entre o ideológico e o linguístico,

...o discurso, repi-esenta no interior da língua os efeitos das contradições ideológicas e 
manifesta a existência da materialidade lingüística no interior da ideologia. Afinal, por 

29que falamos a mesma língua e falamos diferenter

Dessa forma, ao lermos um texto, devemos partir do principio de que 

as palavras escritas foram tecidas a partir de uma multidão de fios ideológi

cos, servindo de trama às relações existentes na sociedade e que elas po

dem ser colocadas como indicadores das transformações sociais00, ou não.

Em síntese, vale ressaltar que a análise de discurso não tem como 

objetivo extrair um sentido dos textos lidos, mas sim problematizar a relação 

entre ideologia-palavra-discurso-contexto social e mais,

... observar a relação de sentido que aí se estabelece, em função do efeito de unidade 
(...) pois, não fuhciona como uma "metalinguagom", mas antes como um discurso rela- 
lado pelo "político" na sua dimensão simbólica .

Em outras palavras, vê-se que em todo texto há um outro texto que 

pode ter sido excluído, mas que o constitui, representando assim, seu as

pecto ideológico em pleno funcionamento.

Diante do exposto, a abordagem interdisciplinar oferecida pela análise 

do discurso, favorecer na perspectiva do discurso, a oportunidade de anali

sarmos a ideologia oculta nos textos da área de enfermagem em centro ci

rúrgico, tornando possível refletir sobre as relações estruturais que os sus

tentam, ou seja, “observando sua articulação com as formações ideológicas, 

uma vez que ela é produzida pelo sujeito, em condições determinadas e 

quem analisa deve procurar mostrar o seu processo de produção”32.

29 Ibid , p. 20
30 BAKHTIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p. 41.
31 ORLANDI. op. cit., nota 26, p.180.
32 ORLANDI. O que é lingüística, 1986. p. 64
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4.2. O DISCURSO IDEOLÓGICO SUBJACENTE AOS TEXTOS 

DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO.

Definimos o caminho da análise do discurso como aquele a ser segui

do por nós, cabendo a ela trabalhar o seu “objeto, o discurso, inscrevendo-o 

na relação da língua com a história, buscando na materialidade lingüística, 

as marcas das contradições ideológicas” 33, contribuindo, para esta aborda

gem, as teorias do materialismo histórico.

33 BRANDÃO Introdução a análise do discurso, 1995. p.40.
34 Ibid., p. 65.
35 Formação discursiva, segundo Foucault, é a constituída de regras de formação que pos

sibilitam a determinação dos elementos que compõem o discurso, ou seja, objetos, tipos 
de enunciados, conceitos e estratégias (apud BRANDÃO. 1995. p.28).

Procuramos identificar nos textos, a forma-sujeito que, “segundo Pe

cheux (apud BRANDÃO34), consiste na “identificação do sujeito do discurso 

com a formação discursiva que o domina”. Vale ressaltar que não há sujeito 

do discurso, mas diferentes posições do sujeito e as palavras só adquirem 

sentido dentro da formação discursiva35

Com a finalidade de operacionalizar nossa análise, agrupamos os 

conteúdos das fontes bibliográficas, em sete áreas de conhecimentos: as- 

sistencial, técnica, administrativa, ensino-pesquisa, saúde do trabalhador, 

direito do cliente e ética (Anexo VII). A partir daí, buscamos identificar as di

versas posições em que o sujeito se coloca no discurso ideológico.

Com essa trajetória, as possibilidades de avançar nas análises dos 

textos eram muitas, porém, delimitamos nosso percurso em cinco categorias 

que estão constituindo elementos para a formação da enfermeira de centro 

cirúrgico, resultando no seguinte quadro:

0 O saber da enfermeira de centro cirúrgico e suas articula

ções com o poder constituído na área da saúde.

0 A posição da enfermeira na equipe cirúrgica

ô O espaço cirúrgico como expressão de poder

0 O perfil (atribuições) que a literatura define para a enfermeira

0 A ideologia veiculada através das imagens nos textos utiliza

dos para o ensino de enfermagem em centro cirúrgico.
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Em resumo, é nesta multiplicidade de posições do sujeito que busca

mos, nas fontes bibliográficas, o sentido das palavras, expressões, proposi

ções, pois as palavras não existem em si mesmas, mas são determinadas 

pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico 

em que estas foram produzidas 36

36 BRANDÃO, op. cit., nota 31, p. 62.
■' CAPRA. O ponto de mutação, 1982. p.116.

38 ALMEIDA. O saber da enfermagem ... , 1989. p.30.

4.2.1 O saber da enfermeira de centro cirúrgico e suas articulações 

com o poder constituído na área da saúde

Os textos da área de enfermagem em centro cirúrgico, em relação à 

apresentação do conteúdo enquanto expressão de um saber, trazem consigo 

as marcas do ensino estruturado no modelo biomédico Assim como a medi

cina sofreu influência do paradigma cartesiano para construir os seus alicer

ces conceituais científicos37, a enfermagem, sob ação deste saber médico, 

desenvolveu, também, seu conteúdo segundo os parâmetros desse saber 

hegemônico. ALMEIDA38 comenta, em seus estudos, a posição que o ensino 

da técnica e das habilidades especializadas de enfermagem possuía nos 

primeiros currículos de enfermagem Algumas delas eram próprias da en

fermagem, porém outras eram resultantes de empréstimo ou adaptação da 

área médica.

Nesse sentido, ao analisar os textos da área de enfermagem em cen

tro cirúrgico, percebe-se a necessidade de se criar e/ou adaptar seus co

nhecimentos e suas técnicas ao fazer dos cirurgiões, bem como aos avanços 

tecnológicos que invadem o setor saúde. A exemplo, evocamos algumas 

produções teórica realizadas por enfermeiras em relação a assistência de 

enfermagem a cirurgias de transplante, em que o enfoque central são as téc

nicas e os novos equipamentos cirúrgicos, como vemos no trecho que se 

segue.
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Para tornar poccívol a implantação de um programa de transplante de fígado, (...) foi 
necessário a formação de um grupo mulliprofissional disposto a plane|ar o organizar o 
serviço. Este grupo ó formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionis

tas. (...) O programa de transplante de fígado leve início quando surgiu o interesse da 
equipe médica e do hospital (...) w

Apesar de o grupo ser o sujeito oracional do texto, observa-se neste a 

ausência de um trabalho compartilhado. Este fato é visto em outros textos, 

como o que segue, no qual somente entre cirurgião e anestesista esta rela

ção fica estabelecida: Em reunião com a equipe de anestesio logistas, 

chegou-se a conclusão sobre as quantidades A decisão em es

tipular o que deveria ser usado partiu dos anestesistas. Por outro lado, com 

os cirurgiões, o discurso é diferente: Em consonância com a equipe 

cirúrgica, chegamos ã definição ou seja, o verbo indica uma ação 

conjunta. Com se vê pelo verbo, no ultimo caso existe uma ação conjunta 

enquanto, com os profissionais fisioterapeutas e nutricionistas, estas rela

ções não existem são ocultadas.

Vale destacar que, anteriormente a esta necessidade de formação do 

grupo multiprofissional para desenvolver estudos afins, existe claramente a 

necessidade de se criar um grupo multiprofissional para atender a técnica do 

transplante. A decisão partiu de alguns médicos e da própria instituição, ou 

seja, os dois grupos hegemônicos da saúde e que, em alguns casos, se 

equivalem. Como se vê, o saber passado a enfermeira, vai sendo dirigido 

pelas necessidade tecnológicas, num processo dinâmico mas, nem sempre 

crítico.

Como sabemos, o excesso de valorização dos avanços tecnológicos 

pode levar a cegueira pela equipe que o coloca como símbolo de status. 

Verificamos esta tendência, subjacente ao discurso sobre transplante de fí

gado, em outro textos:

Mós, enfermeiros (...) nos consideramos privilegiados por podermos participar da evolu
ção do transplante de fígado, atuando como membros de uma equipe multiprofissional * * * 

39 LECH. et al. Relato de experiência de um grupo de enfermeiras de centro cirúrgico
do Hospital Alemão Oswald Cruz sobre a montagem de um serviço de transplan
te de fígado, 1994. p.174.

40 Ibid., p. 177.
41 Ibid., p. 176.



que uno todos os seus eslorços pgra que 3 cirurgia ocorra da melhor maneira possível e 
atinja o sucesso esperado.4?

Ao se colocarem na posição de privilegiados (apesar de todos os au

tores serem mulheres), elas hipervalorizam a equipe multiprofissional e se 

incluem como necessária na equipe, visando garantir a qualidade do produto 

final, ou seja, atingir sucesso na cirurgia. Para elas, sua inclusão é coisa 

natural e recebida de forma passiva. BAKHTIN nos leva a refletir sobre esta 

naturalidade, quando diz

llm produto ideológico faz parle de uma realidade (natural ou social) como todo corpo 
físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas ao contrário deste, ele 
lambem reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior.4 4

No mundo tecnocêntrico, as inovações tecnológicas avançam e multi

plicam-se a ponto de ocupar espaços antigamente inacessíveis, causando 

fascínio às pessoas e exigindo novas atitudes pessoais, e relações sociais 

diante das máquinas. Nesse contexto, MARCONDES FILHO42 43 44 afirma que o 

homem acaba submetendo-se ao controle das máquinas.

42 FERREIRA, et al. Assistência de enfermagem no período transoperatório de trans
plante de fígado, 1994

43 BAKHTIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p. 31.
44 MARCONDES FILHO. Sociedade tecnológica, 1994. p. 29.

Na saúde, esta situação se entrelaça com a complexidade dos desejos 

da equipe cirúrgica em assegurar a vida, mediante técnicas cada vez mais 

audaciosas, como a dos transplantes. Mas o que estaria provocando a sen

sação de “privilégios” à um dos elementos dessa equipe, as enfermeiras, 

atuando num hospital público? Se levarmos em conta o escamoteamento 

político-econômico que o seu setor enfrenta, poder-se-ia entender a satisfa

ção delas como se isto fosse visto como uma possibilidade a mais de trata

mento e de apreensão do saber. Mas esta faceta não é explorada nos tex

tos.

De fato, os texto, em sua maioria, limitaram-se a relatar as experiên

cia das enfermeiras e oferecer listagem de materiais necessários para o ato 

operatório e a descrever suas rotinas elementares, conforme o relatado:
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... com relação à enfermagem do centro cirúrgico, desenvolvemos nossas atividades no 
que diz respeito ao preparo de salas, dos materiais e equipamentos necessários, bem 
como o atendimento à equipe durante lodo o alo anestésico-cirúrgico

Não estamos desconsiderando a contribuição em tornar público este 

rol de procedimentos, que favorece a socialização das experiências. Cha

mamos a atenção para a necessidade de avançarmos nos questionamentos, 

observando o contexto deste fazer, para não repetirmos o perfil de tarefeiras 

e tecnicista.

Alguns dos textos analisados por nós, a exemplo do de GUIMARÃES, 

reconhecem que os avanços tecnológicos determinam o fazer da enfermeira, 

exigindo a criação de novos conteúdos que viabilizem a assistência de en

fermagem nesse cenário. A autora propões o uso do computador para elabo

ração do plano de cuidados de enfermagem a pacientes submetidos a trans

plante renal:

A crescente complexidade, das técnicas exigidas na cirurgias de transplantes im
pulsionou a enfermagem a acompanhar esta evolução de forma a estruturar sua 
prática.45 46

45 FERREIRA, op. cit., nota 42, p.115.
46 GUIMARÃES, et al. Proposta de um plano de cuidados computadorizado ao pacien

te submetido a transplante renal, 1994. p. 214.

Adentrando na área da informatização dos processo de trabalho, a 

autora busca, através de um plano de “cuidados computadorizado", um 

meio para atender a esta “crescente complexidade das técnicas cirúrgicas”. 

Para tanto, ela realiza, computadorizadamente, o planejamento, uma das 

fases do processo de enfermagem, e almeja não só ajudar a enfermeira a 

formular um plano inteligível como também reduzir o tempo gasto em buro

cracia e redação.

Oferecer fontes teóricas que possibilite à enfermeira de centro cirúrgi

co novas perspectivas para a operacionalização do seu trabalho, através 

dos recursos disponíveis no mundo da informatização é louvável e neces

sário para a categoria. Todavia, merecem reflexão sobre as repercussões da 

inserção de processo tecnológicos no mundo do trabalho. Segundo 

BRIDGES,
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... a tecnologia torna obsoleto os empregos ao substituir o mundo de mudanças 
relativamente lentas das "coisas" pelo mundo mais veloz dos "dados". 47

Nesse cenário, a enfermeira pode acabar se expressando de forma 

alienada se não buscar nos processos tecnológicos a qualidade de vida e 

perder-se num posicionamento, em que “não olha para a realidade com cri

tério pessoal, mas com os Ihos alheios, vivendo uma realidade imaginária”48.

Vale ressaltar que a alienação aqui colocada deve ser entendida 

como o estado em que os homens não reconhecem a realidade em que vi

vem. Eles a criam mas não a dominam. SUCHODOLSKI, ao discorrer sobre 

a alienação na educação, do ponto de vista marxista, refere-se à

... concepção que trata um fenômeno material (ser social) e ideal (consciência social), 
em que a alienação real e concreta do homem impede na sua vida quotidiana a consci 
ência da análise do mundo e do papel do homem. 11

Diante do exposto, vemos que desvendar o discurso ideológico, na 

área da enfermagem em centro cirúrgico, exige tomar as escolas de enfer

magem como um dos aparelhos ideológicos responsáveis pela formação de 

profissionais críticos e participativos ou não, uma vez que estas, segundo 

SOBRINO50, são meios institucionais que asseguram a transmissão e a con

servação da ideologia, como vimos no primeiro capítulo deste estudo.

Perante esta constatação, buscar caminhos para rompermos com si

tuações alienantes na produção de conhecimento, requer desmontar a sua 

visão de mundo, questionando sempre: será que é mesmo assim?

Outro aspecto importante para nossa análise é a do transporte de pa

ciente cirúrgico que, de uma maneira reducionista, é apresentado a partir de 

“sintomas” e não das “causas”, como vemos a seguir:

0 transporte do paciente para o centro cirúrgico, na realidade dos hospitais brasileiros é 
realizado por pessoas de variada formação, muitas vezes profissionais como 
"rnaqueiros", outras vezes é realizado por atehdente do enfermagem. Poucas vezes en
contramos auxiliares de enfermagem e raramente técnicos de enfermagem, discentes de 
escolas superior ou enfermeiros executando tais transportes.4

4/ BRIDGES. Mudanças nas relações de trabalho, 1995. p.17.
48 FREIRE Educação e mudança, 1993 p.35
49 SUCHODOLSKI. Teoria marxista da educação, vo.1, 1976. p.199.
50 SOBRINO. Ideologia e educação, 1986. p. 23-24
51 CHIANCA. A situação de medo e ansiedade ... ,1994. p.39.
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As autoras centram seus comentários na necessidade de treinamento 

e supervisão do executor desta atividade de transporte, deixando encobertas 

questões preliminares, ou seja: a quem compete tal tarefa? quais as condi

ções de trabalho do indivíduo que leva este paciente para o bloco operató- 

rio? essa atividade deve ser de profissional da área de enfermagem?

Transportar pacientes num hospital ou em qualquer unidade de saúde 

(clínicas, posto de saúde, dentre outros setores de atendimento à saúde) faz 

parte de um problema crônico que não se resolvería com o treinamento e 

supervisão do responsável. Estas questões exigem um repensar sobre as 

próprias condições de trabalho, sobre as competências dos profissionais que 

integram as instituições de saúde como um todo, a quantidade de pessoal, 

os salários, dentre outros fatores.

Esta é mais uma atividade que a enfermeira desempenha, em decor

rência da postura de submissão à qual a enfermagem, ideologicamente, foi 

se estruturando em seu percurso histórico. Tal postura levou-a, muitas ve

zes (e ainda hoje), a realizar atividades que não são de sua competência, 

entre elas, além da mencionada, atender telefones, encaminhar pedidos de 

exames laboratoriais, levar e buscar pacientes para exames e cirurgias, or

ganizar prontuários hospitalares, buscar materiais de consumo nos almoxa- 

rifados, buscar e levar garrafa de café no setor de nutrição, dentre outras 

pequenas tarefas que, sutilmente, são impostas ou mesmo assumidas pela 

enfermagem sem uma reflexão mais criteriosa, desviando a equipe do cuida

do de enfermagem direto ao paciente.

À medida que o material didático usado na área permite que essas e 

outras atividades fiquem sem um responsável definido, deixando em suspen

so o fato de poder serem desempenhadas pela equipe de enfermagem, cria- 

se uma situação que vai, pela prática, se cristalizando. No setor de centro 

cirúrgico, outro exemplo pode ser citado, como o caso dos auxiliares de 

anestesia:

(...) os auxiliares de anestesia são um grupo que atua há bastante tempo dentro dos 
centros cirúrgicos, sem que tenha sido definido com clareza sua função e atividade. (...) 
Outro ponto a ser discutido é o âmbito da responsabilidade destes profissionais, visto 



que 59,5% deles pertencem à enfermagem, (...) 22,5% são atendentes. Como íicarã 
sua regulamentação após a extinção da categoria, junto ao COREn'?’r'

A preocupação da autora em relação á competência e legalidade do 

profissional que está desenvolvendo a função de auxiliar de anestesia, limi

ta-se a sua área, ou seja, nos atendentes de enfermagem. Por outro lado, a 

quem estariam ligados os 40,5% restantes, que não possuem curso de en

fermagem, mas estão sendo treinados por enfermeiras e/ou anestesistas 

para desenvolverem tal atividade?

As “lacunas” existentes na equipe cirúrgica, por falta de pessoal, 

não “aparece” claramente nos livros analisados. Estes centram sua atenção 

nos seguintes profissionais: médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e/ou 

atendente de enfermagem, que desenvolvem as funções de: cirurgião, pri

meiro auxiliar de cirurgia, anestesista, circulante de sala operatória e ins- 

trumentador cirúrgico.

Os espaços “vazios” e em “branco” observados nas fontes teóricas, 

segundo CHAUÍ52 53, corroboram a ideologia dominante, servindo de instru

mento para esta. Dessa forma, eles são os responsáveis pela suposta coe

rência nas ações das equipes de enfermagem e médica que atuam no ato 

operatório porque não dizem tudo e, se o dissessem, o discurso hegemô

nico se quebraria por dentro, deixando de ser ideológico.

52 FERREIRA. Atividades do auxiliar de anestesia, 1995. p.67.
53 CHAUÍ. O que é ideologia, 1995. p.115.
54 SAEP. fundamenta-se no princípio de que o centro cirúrgico é um subsistema do sistema 

maior que é o hospital. Nessa perspectiva, a enfermeira do centro cirúrgico, ao desenvol
ver sua assistência, deve seguir três etapas. A primeira consiste na fase pré-operatória em

Diante desse cenário, a enfermeira de centro cirúrgico constata na 

prática, a desarticulação e a não contextualização do conteúdo teórico, em

bora não consiga identificar suas raízes, resultando em sentimentos de in

satisfação.

Nas fontes analisadas, deparamos com dois artigos sobre este tema. 

No primeiro, as autoras discorrem sobre os fatores que teriam levado um 

grupo de enfermeiras a não realizarem uma proposta metodológica para o 

seu trabalho assistencial baseado na Sistematização da Assistência de En

fermagem Perioperatória (SAEP)54, e agruparam as causas da insatisfação 

das enfermeiras de centro cirúrgico em oito grupos:
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A. Palta de conhecimento do método.
B. í-alla de interesse no método.
C. Descrença na possibilidade de implantação do método.
D. Número reduzido de enfermeiras.
E. Sobrecarga de trabalho.
f. í-alta de apoio administrativo.
C. falta de entrosamento com a equipe de enfermagem.
M. falta de entrosamento com a equipe de saúde?5

Apesar da riqueza de elementos que podería ter sido explorados nos 

discursos das enfermeiras entrevistadas, as autoras mantiveram-se na posi

ção de constatar o fato, agrupando-os em categorias segundo as evidências, 

sem entrar em análise mais profunda. Neste caso, por exemplo, vale desta

car que a proposta de sistematização da assistência perioperatória (SAEP), 

que teve início na década de 70 com as enfermeiras norte-americanas, foi 

transplantada para nossa realidade sem questionamentos.

A reprodução de saber de uma outra cultura é um tema complexo. 

APPLE56, ao discorrer sobre hegemonia e reprodução, reconhece a dificul

dade em deslindar esta relação, “em vista das sutis implicações nesse pro

cesso de produção de cultura, assim como de reprodução econômica”. A 

própria hegemonia busca a estabilidade ideológica, resultando na reprodu

ção social de valores, normas e tendências transmitidos pelo aparelho cultu

ral, incluindo a escola, que “não controlam apenas pessoas, elas ajudam 

a controlar significados, desde que preservem e distribuam o que é consi

derado como o conhecimento legítimo— conhecimento que todos devemos

O outro estudo que trata da satisfação no trabalho, foi desenvolvido 

com enfermeira da central de material 58, unidade considerada como o

que ela dirige-se à unidade de internação para realizar a visita pré-operatória a fim de co
lher dados para seu plano de trabalho. A segunda ocorre no ambiente cirúrgico, nas fases 
transoperatória e recuperação pós-anestésia. A terceira e a última etapa, resulta na saída, 
novamente, da enfermeira do centro cirúrgico, para realizar a visita pós-operatória a fim de 
colher dados, para avaliar a assistência de enfermagem, com o paciente que sofre a ci
rurgia.

55 SILVA & POTENZA. Motivos que levam as enfermeiras de centro cirúrgico... , 1994.
p.101.

56 APPLE. Ideologia e currículo, 1977. p. 64.
57 Ibid.. p. 98.
58 A central de material é considerada como uma área de conhecimento desenvolvida jun

tamente com a área de centro cirúrgico. Rever o terceiro capítulo que trata desta questão. 
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“coração do hospital” e, na qual a enfermeira tem a seguinte responsabilida

de:

(...) deve estar efetivamenle envolvida em todo eontexto hospitalar e extra-hospitalar, 
buscando alternativas para melhor controle quantitativo e qualitativo dos materiais, com 
a finalidade de facilitar a realização dos procedimentos necessários com a máxima se 
gurança e qualidade para o cliente. >0

Por ter sido um estudo desenvolvido na linha quantitativa, as autoras 

se restringem a enumerar os fatores que a entrevistadas alegavam ser moti

vos de satisfação e os que provocavam insatisfação. Ao defender os méto

dos qualitativos para a produção de saberes, MINAYO00 este caminho contri

buí para a incorporação de questões sobre “o significado e da intencionali- 

dade como inerente ao ato, às relações, e as estruturas sociais”. Este fato 

poderia ter contribuído o avançar nas reflexões sobre os sentimentos das 

enfermeiras tanto de centro cirúrgico como de central de material.

Desenvolver estudos qualitativos na área de centro de material — lo

cal semelhante a uma industria de bens de consumo — requer uma postura 

de desmonte de um saber desenvolvido durante anos em um único enfoque: 

o do pensamento positivista e tecnicista. A exemplo, os livros e artigos que 

analisamos, reproduzem esta situação quando apresentam os conteúdos de 

forma técnica, valorizando a praticidade e a racionalidade das ações. Tratam 

de temas como: instrumentais cirúrgicos que devem compor as caixas que 

serão usadas no ato operatório; procedimentos técnicos para a lavagem 

das mãos, ou como vestir o avental estéril, dentre outros; métodos para 

controlar infecção cirúrgica; análise específicas sobre a resistência de mate 

riais como embalagens descartáveis; procedimentos para o reaproveita- 

mento de luvas cirúrgicas, dentre outros temas.

Reconhecemos a importância desses assuntos e sua grande utilidade 

para a produção de conhecimento tanto das equipes de enfermagem e mé

dica atuantes no setor. Mas, subjacente a essas necessidades técnicas, 

que parecem tão lógicas e imprescindíveis, escondem-se significados que 

merecem serem vistos numa perspectiva maior, envolvendo os fatores políti

cos, econômicos e sociais que perpassam estes procedimentos. A tendência

59 SAWADA & GALVÂO. A satisfação no trabalho ... ,1995. p. 148.
60 MINAYO. O desafio do conhecimento, 1994. p.10.
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tecnicista colabora com a produção de textos nos quais o processo de esteri

lização toma o lugar do sujeito que a produz, como vemos a seguir:

A esterilização por óxido de etileno tem-se tornado um método seguro e eficaz em hospi
tais, fornecendo recursos para esterilização de uma grande variedade de equipamentos, 
os quais seriam danificados por esterilização através do calor seco ou úmido. fil

A enfermeira, ao escrever o seu texto, procurou ser o mais impessoal 

e objetiva possível, omitindo marcas pessoais, privilegiando a função refe

rencial e, segundo INFANTE:

... esse fato é suficiente para que desconfiemos sempre da aparente neutralidade de um 
lesto, ao escolher a função referencial para desenvolver o seu texto. Afinal, se a própria 
objetividade é resultado de uma atitude premeditada, é inegável que sempre há a mani-

62 pulação dos dados e das informações a íim de se alcançarem determinados objetivos.

O fato de a enfermeira excluir-se da mensagem, neste caso, podería 

estar associado à histórica valorização da técnica no saber da enfermagem 

(comentado por nós, ao discorrermos sobre os currículos, no terceiro capí

tulo), constatada pelas descrições, passo a passo, dos procedimentos ne

cessários para se efetuar o controle e a validade do processo de esteriliza

ção

Uma vez que o método de esterilização por óxido de etileno requer o 

cumprimento de normas de segurança ao trabalhadores envolvidos, tratan- 

do-se da abordagem de aspectos preventivos e/ou normas de segurança, 

tanto os livros como os artigos foram insuficientes.

Paradoxalmente, em se tratando de risco de contaminação com o 

vírus da AIDS, deparamos com as recomendações em relação as pre

cauções universais:

É fundamental, portanto, quo os hospitais criem condições para atender o indivíduo com 

IfIV, como rotina, uma vez que uma pessoa internada em qualquer unidade de tra
tamento hospitalar pode estar infectada com o vírus e muitas das vezes sem sabê-

61 LONGHI. O controle e validade do processo de ... ,1994. p.81
62 INFANTE. Do texto ao texto, 1991. p 142
63 GHELLERE. Centro cirúrgico; aspectos ... ,1993. p. 114.



Sabemos que a história da evolução das condições de trabalho visan

do a saúde do trabalhador sempre esteve permeada por um jogo político e 

ideológico, no qual os empregadores e empregados têm travado uma luta 

constante em busca de melhores condições de vida e de produtividade, não 

sendo nossa intenção discorrer sobre este assunto. Queremos despertar a 

atenção para o fato dos textos reproduzirem um saber imposto por uma con

dição também política, ou seja, a relação da valorização da necessidade de 

precauções universais com o fato da existência da AIDS.

É um tanto paradoxal falar em risco de contaminação da AIDS no 

centro cirúrgico, como se esta fosse a única causa responsável por mortes 

decorrentes de acidentes de trabalho E a hepatite? A tuberculose? Tam

bém são passíveis de disseminação num centro cirúrgico e de causar danos 

à saúde do trabalhador. Outro fato importante é a ausência nos textos so 

bre o setor do expurgo da central de material, como local de alto risco de 

contaminação por parte do trabalhador, como vemos a seguir:

Sendo o expurgo o local que se destina a receber, executar ou completar a limpeza do 
material utilizado no hospital, necessita ser provido de aparelhos e equipamentos básicos 
para favorecer a realização do trabalho. 04

Por ser um setor onde o funcionário expõe sua vida ao lidar direta

mente com materiais contaminados das mais variadas fontes (sangue, pus, 

urina, fezes), caberia não só a utilização de máquinas, mas a automatização 

por completo desta atividade. Porém, o trecho acima não está “claro” sobre 

estas questões, reduzindo-se a uma citação sobre a necessidade de apare

lhos como meio de favorecer o trabalho. Outra agravante surge no momento 

em que o texto não apresenta opções para as milhares de enfermeiras que 

gerenciam centros de materiais espalhados pelo Pais, enfrentando as mais 

variadas dificuldades para garantir qualidade no trabalho para seus geren

ciados.

Suscitar estas discussões, a partir do texto, deve ser uma das funções 

das escolas envolvidas no processo de desenvolvimento do pensamento crí

tico da futura enfermeira. Tratando-se da profissional, esta vai encontrar 

dificuldades, em seu cotidiano, para produzir pesquisas. AVELAR & 
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JOUGLAS, ao realizarem estudos sobre as tendências da pesquisa em en

fermagem em centro cirúrgico, comentam:

A produção dfi conhecimento no Enfermagem em Centro Cirúrgico, no Brasil, embora 
tenha iniciado na década de 30, evoluindo com certa lentidão até os anos ?O, quando 
o impulso das Jornadas de Ehfermagem em Centro Cirúrgico se realizaram em 19?7, 
19?^, I9£9, 1990 e 1991, intensificou esforços individuais e grupais na identifica
ção e estudo da problemas inerentes à área de trabalho, desencadeando o processo de in
vestigação, resultando no crescimento da sua produção científica.85

64 SILVA. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, 1982 p.55.
65 AVELAR & JOUGLAS. O enfermeiro e a pesquisa em centro cirúrgico, 1994 p.66
66 AMARANTES. O laboratório de enfermagem em centro cirúrgico. 1995. p. 12.1
67 Estudos realizados por: COSTA (1994): Parecer dos alunos quanto ao ensino da ins

trumentação cirúrgica no curso de graduação em enfermagem, GRAZIANO & 
AVELAR (1991): O significado da experiência de instrumentação cirúrgica para os 
alunos do curso de graduação em enfermagem

58 Estudos realizados por: MATOS FILHO (1991): Expectativas dos alunos de enferma
gem médico cirúrgica frente ao estágio na unidade de centro cirúrgico; SOUZA 
(1994): A percepção do aluno de enfermagem sobre a ansiedade em centro cirúrgi-

As autoras detectaram um índice elevado na produção voltadas para o 

uso de tecnologia em enfermagem em centro cirúrgico, demonstrando, com 

isto, a manutenção dos aspectos ideológicos presentes nos textos utilizados 

no ensino que também centram seu conteúdo em técnicas.

O resultado desta situação foi verificado por nós, quando deparamos 

com oito textos da área de ensino-pesquisa em nossa amostra. As aborda

gens desses textos giraram em tomo de estudos descritivos sobre, o labora

tório de enfermagem em centro cirúrgico usado para o ensino de técnicas64 65 66 67 68; 

relatos de experiência dos alunos perante o ensino e a experiência da técni

ca de instrumentação cirúrgica6'; temas relacionados a expectativas e ansi

edades dos alunos ante o estágio em centro cirúrgico e sobre o seu relacio- 

namento com o paciente cirúrgico .

Esta situação nos remete a pensar sobre o significado desses textos 

para a formação da enfermeira. Como ela estaria percebendo esses textos e 

qual a sua aplicabilidade? Diante disso, evocamos outros aspectos impor

tantes identificados neste estudo, ou seja, os conteúdos desatualizados de 

alguns textos (nos livros), muitos deles com edições antigas, que mereciam 

uma revisão e/ou atualização. Como exemplo, citamos os métodos de este

rilização veiculados, apesar de sabermos que os mesmo vêm se modifican



do, à medida que novos equipamentos são criados, como no caso do esteri- 

lizador à base de peróxido de hidrogênio na forma plasmática que vem sen

do introduzido no mercado.

Outro exemplo de desatualização pode ser verificado nas indicações 

das áreas destinadas a tricotomia69, descrito no livro Instrumentação cirúr

gica, de PARRA & SAAD. Vários estudos já comprovaram seus inconveni

entes, a exemplo do de NASCIMENTO70, que verificou a não influência desta 

técnica na incidência de infecção na ferida operatória, recomendando a revi

são das indicações pré-operatórias.

co; e POSSO (1994): Considerações gerais sobre o relacionamento aluno-paciente 
na disciplina de enfermagem em centro cirúrgico
Corte dos pelos.

0 NASCIMENTO Valor da tricotomia na infeção..., 1987.
/1 GHELLERE Centro cirúrgico ... ,1993.
' PAIM. A reforma sanitária e os modelos assistências, 1994. p.459.

Entretanto, dentre os livros analisados, encontramos uma proposta de 

atuação da enfermeira de centro cirúrgico diferenciada. GHELLERE 71, ao 

introduzir na terceira edição do seu livro o capítulo intitulado Bases epide- 

miológicas para assistência em unidade de centro cirúrgico, avança nos 

aspectos até então não desenvolvidos pela literatura nacional especifica. 

Esse assunto possibilita desviarmos da abordagem teórica do modelo bio- 

médico, para avançarmos em outros “modelos assistenciais alternativos, que 

visam a integralidade da atenção com bases no impacto sobre os problemas 

de saúde”'2.

Em síntese, podemos dizer que o saber da enfermeira de centro cirúr

gico presente nos livros e nos artigos analisados neste estudo, reproduz o 

discurso ideológico imposto pela hegemonia médica, através do modelo bio- 

médico de assistência, bem como da influência tecnológica. A discussão da 

influência do modelo médico-assistencial privativista deve ser enfrentada 

pelos docentes que ensinam o conteúdo de Enfermagem em Centro Cirúrgi

co, a fim de acompanhar as discussões e participar dos movimentos que 

buscam consolidar o novo modelo de assistência em construção. Este mo

delo se baseia em princípios que enfatizam as ações coletivas, o resgate 

epidemiológico, a flexibilidade dos serviços e a introdução dos elementos do 
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planejamento estratégico nos planos gerenciais, ou seja, princípios que fa

zem parte da reforma sanitária' \

4. 2. 2. A posição da enfermeira na equipe cirúrgica

Como dissemos anteriormente, a equipe cirúrgica é constituída, basi

camente, pelos profissionais da área de enfermagem e da área médica. Na 

área de enfermagem, é composta pelos profissionais (enfermeira(o), técni- 

co(a) de enfermagem e a(o) auxiliar de enfermagem, que podem desenvol

ver as funções de: chefia (ou gerenciamento ou supervisão) do setor de cen

tro cirúrgico; de circulação de sala operatória e de instrumentação cirúrgica. 

Na área médica, é composta pelos profissionais cirurgião e anestesista, que 

podem desenvolver as funções de: cirurgião, primeiro e segundo auxiliar do 

cirurgião e anestesista.

Situados os profissionais e suas possibilidades de atuação, ao bus

carmos nos textos a posição destes na equipe cirúrgica, verificamos uma 

nebulosidade no tocante à equipe de enfermagem. A exemplo, no livro de 

BERRY & KOHN, não há clareza entre a função e o profissional, dificultando 

visualizar a posição da enfermeira no contexto, como vemos a seguir

Descrição do trabalho para o pessoal. (...) Além do pessoal de supervisão, uma sala de 
operação pode ou não incluir: 1 Supervisora assistente ou enfermeiras-chefes. 2- En 
fermeiras circulantes graduadas (aquelas com mais experiência). 2- Enfermeiras ins- 
trumentadoras (aquelas com menos experiências apenas nas especialidades difíceis). 4- 
Instrutor para estudantes (outro além do supervisor). 5 Enfermeiras estudantes. 6- Ins
trutor para os graduados. 7- Secretária, uma ou mais. í?- Técnicos. 9- Médicos aten- 
dontes doutorandos. 10- Auxiliares de sala- II- Assistentes. 12- Voluntários. 13- Téc
nicos para monilorização e bombas coração pulmão. 14- Um administrador da unidade 
que poupa às enfermeiras muitos dos deveres não relacionados com a enfermagem.71

3 MELO. Enfermagem: teoria e prática ... , 1992. p.24-25.
74 BERRY&KOHN A técnica na sala de operação, 1977. p.16.

Vale situar que o sujeito que escreve o texto é de outra cultura, proce

dente de Ohio - EUA. Porém, ao apresentar a equipe, não deixa de modo 

claro as possibilidades de trabalho da enfermeira e agrega valores como 

aquela com mais experiência e aquela com menos experiência, induzindo o 
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receptor da mensagem a pensar que a formação desta enfermeira tem su

porte na prática, desvinculando da teoria.

Outra descrição encontrada também na literatura traduzida, neste 

caso do francês, apresenta a equipe de enfermagem usando uma linguagem 

metafórica, como vemos no texto de SAMAMA.

Qual a composição dosla equipe*?
I o comandante :o cirurgião rosponcável pelo sucesso do ato operatório.
2- 0 navegador: o médico anestesista responsável pela vida fisiológica do doente.
2- Os tripulantes:
— os auxiliares cirúrgicos que muitas vezes são estudantes
—as enfermeiras auxiliares do anestesista
— a enfermeira instrumentisla
— a supervisora que tem por missão organizar, coordenar e. prover as necessidades tan 

to no interior como no exlerior do bloco operatório;
— o auxiliar de cuidados gerais e o padioleiro cujo papel é importante para o bom fun 

cionamento do bloco;
— o técnico de eletrorradiologia e os diferentes alunos das profissões paramédica, com 

demasiada frequência olvidados portanto se limitam presenciar os trabalho, não têm 
uma participação muito ativa e raramente se sentem integrados à equipe.

4-- o mediador geral e coordenador vigilante : a enfermeira de centro cirúrgico.

Ao fazer a analogia da equipe cirúrgica com as diferentes posições 

hierárquica dos profissionais da Marinha, o autor adentra no aspecto das 

relações de poder subjacentes á liderança do ato operatório e, nesse senti

do, vale repensarmos o procedimento em si, que deriva de uma determina

ção médica, ou seja, é o cirurgião que indica o tratamento cirúrgico.

Em relação à enfermeira, SAMAMA a coloca como u mediudoru geral, coor

denadora vigilante. Em outras palavras, fica implícito que o cirurgião 

(comandante) manda e a enfermeria vigia, reduzindo-a a uma função 

limitada, restrita e subordinada. Apesar de reconhecermos que é o cirurgião 

quem indica a necessidade do ato operatório, seu poder de mando tem limi

tes, pois o que importa é o trabalho em equipe, na qual todos os elementos 

são importantes para o processo, cada um com seu poder, segundo as fases 

que compreende desde a indicação da cirurgia até a saída do paciente do 

bloco operatório.
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Na literatura nacional analisada, verificamos também uma mesclagem 

entre o profissional e as funções que podem ser desenvolvidas por ele a 

exemplo de GHELLERE75 76

75 GHELLERE Centro cirúrgico... ,1993. p.44.
76 SILVA. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, 1982 p 11-26.

Compreende-se corno equipe cirútgice, o conjunto de profissionais e ocupacionais quem 
num processo dinâmico o interativo, prestam assistência sistematizada e global ao paci
ente durante sua permanência na unidade de centro cirurgico.
Componentes:
a) Anestesiologia; (sic)
b) Assistente ou auxiliar do cirurgia;
c) Circulante;
d) Enfermeiro e
f) Instrumentador.

Neste caso, a autora não inclui o cirurgião na equipe cirúrgica, ele vai 

surgir no item que se refere à competência e atribuições da equipe médica. 

A enfermeira é colocada como profissional.

O texto de SILVA, por outro lado, situa cada elemento da equipe 

profissional da enfermagem, descrevendo as atribuições que cada um deve 

seguir perante a função, porém mistura procedimentos técnicos a serem se

guidos pelos profissionais ao atuarem nas funções de circulação de sala 

operatória e de instrumentação cirúrgica:

Equipe de enfermagem. Compõe-se de : enfermeira, técnico do enfermagem, auxiliar do 
enfermagem e atendonte (...) funções da equipe de enfermagem. Enfermeira superviso
ra (...) Enfermeira chefe...70

Esses textos limitam a posição da enfermeira a um fazer administrati

vo, fato explicado pela própria tradição dessa área de conhecimento e do 

seu desenvolvimento como um saber técnico, preocupado em atender às 

técnicas necessárias ao procedimento da circulante e da instrumentadora, 

neste caso. Romper com esta visão reducionista do fazer da enfermeira de 

centro cirúrgico exige esforço do grupo, no sentido de buscar um olhar dife

rente para a sua prática. Nesse sentido, BAFFI, ao falar do paciente cirúrgico 

e os seus direitos, no oferece uma nova abordagem para a enfermeira de 

centro cirúrgico, exigindo o seu posicionamento ante as questões legais e 
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éticas, ao afirmar que a maioria das enfermeiras entrevistadas em seu estu

do

(...) tom cotihe.cimonto doe direitos do paciente, porém, manifesta dúvidas quanto à 
parte jurídica o legal. (...) Percebemos no nosso dia a dia, que o modelo hospitalar é bu
rocrático e reiterativo, reforça a hegemonia e autoridade do médico, e desconsidera a 
relação enfermeiro -paciente. Tomos diversos modelos propostos em nossa literatura que 
podem nos nortear e amparar profissionalmente e que contrapõem este enfoque de nossa 
prática tão burocrática.77 78 79

BAFFI. O paciente cirúrgico e seus direitos..., 1994. p.115.
78 GALVÂO. Enfermeiro de centro cirúrgico: sua liderança ... , 1994. p.60.
79 MELLO. Divisão social do trabalho e enfermagem, 1986. p.54.

À medida que a enfermeira de centro cirúrgico for se posicionando em 

diversos temas que envolvem o seu fazer, a exemplo do direito do paciente 

cirúrgico, contribui para romper com atitudes burocráticas, fiscalizadoras e 

vigilantes em seu trabalho, possibilitando o surgimento de uma líder.

No que diz respeito ao posicionamento da enfermeira enquanto líder, 

GALVÂO introduz uma faceta a ser repensada com muito critério, ou seja, a 

relação entre a enfermeira e os técnicos e auxiliares de enfermagem:

Ao indicarem o estilo Grid 9,9, como o estilo de liderança preferido para o enfermeiro 
de centro cirúrgico, o pessoal auxiliar deseja que este profissional tenha uma orientação 
máxima tanto para os objetivos da organização como para as necessidade do ffi-upo de 
enfermagem e que adote um estilo de liderança fundamentado nos moldes do trabalho 
em equipe.

Apontar o trabalho em equipe como proposta de um estilo de liderança 

requer encararmos a ausência desta abordagem nos próprios textos analisa

dos, que reproduzem as práticas impostas pelo sistema capitalista que divide 

e hierarquiza o trabalho. Nesse sentido, MELLO coloca que:

A divisão do trabalho na enfermagem desenvolveu se no século XX, quando o avanço 
tecnológico, ao lado das políticas de saúde, sob o capitalismo, ampliam a divisão social 
do trabalho e criam novas categorias encarregadas do cuidado direto ao doente. (...) o 
enfermeiro com curso superior se apropria do trabalho de supervisão e controle, solidifi
cando o seu papel de Irabalhador intelectual da enfermagem, dono de um saber que ini
cialmente é sobre as técnicas profissionais, (...) e mais tarde com a institucionalização 
do ensino, reveste-se de. uma complexidade, que se resume em saber administrar, super
visionar e ensinar, garantindo uma posição privilegiada deste(...).



Diante destas colocações sobre o posição em que a enfermeira é co

locada na equipe cirúrgica, nota-se a manutenção do discurso ideológico 

subjacente aos textos, em condicioná-la a um local estratégico que preserve 

o equilíbrio de exploração advindo tanto do trabalho médico como do merca

do tecnológico que sustenta este setor de materiais e equipamentos médico- 

hospitalares.

4.2 3 O espaço cirúrgico como expressão de poder

A história nos mostra que as práticas cirúrgicas nem sempre tiveram 

um local definido para sua realização. O livro Tratado de Medicina, escrito 

pelo médico hindu Charaka, datado de antes de Cristo, já mencionava nor

mas para o preparo de sala de operações 80 Contudo, as cozinhas das ca

sas eram locais utilizados para estes fins como nos mostram os relatos de 

THOWARD81 no livro O século dos cirurgiões, a respeito dos séculos XVII 

eXIX.

80 PAIXÃO. História da enfermagem, 1977 p.22.
81 THOWARD. O século dos cirurgiões, 1994.

Estas considerações sobre o local da realização da cirurgia foram 

desenvolvidas no segundo capítulo deste estudo, valendo retomar o fato de 

que o nascimento do hospital, enquanto instrumento terapêutico, segundo 

FOUCAULT82, é recente, datando do final do século XVIII Antes, eles eram 

essencialmente instituições de assistência aos pobres, organizadas e ad

ministradas por religiosos.

Neste período, as atividades médicas não podiam ser desenvolvidas 

neste local, salvo por solicitações de religiosos bem colocados na esfera do 

poder, a quem competia definir quem e quando podería entrar no nosocômio, 

uma vez que era um território destinado a assistir espiritualmente os mori

bundo. Porém, devido às constantes desordens internas destes locais, 

servindo até de ponto de tráfico de mercadorias, de objetos preciosos, de 

matérias raras, especiarias etc., deu-se início ao processo de medicalização 

dos hospitais. FOUCAULT esclarece que este processo teve início, visando, 

em primeiro lugar, acabar com a desordem e só depois medicalizá-lo, atra

vés dos mecanismos disciplinadores. Assim, com a organização do espaço 
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externo dos hospitais na sociedade, o espaço interno também seguiu uma 

reorganização, tornando-se um espaço terapêutico e passando ao controle 

dos médicos e não mais de religiosos.

A enfermeira ocupou este espaço desde os tempos em que a Igreja 

era a responsável pela instituição, porém, de forma invisível e silenciosa, 

sendo que, apesar da importância do seu fazer, sua presença não era desta

cada, passando despercebida na história.

Os livros por nós analisados são idênticos no tratamento que dão à 

estrutura da planta física do ambiente cirúrgico. Tratam os vários ambientes 

com relevância, entretanto, pouco ou nenhum destaque dão ao espaço des

tinado à equipe de enfermagem e/ou da enfermeira.

O livro Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, de Silva e col , 

não faz referências à necessidade de um espaço destinado à equipe de en

fermagem que pudesse exercer, entre outras, as atividades de ensino ou 

realização de reuniões, ao contrário do que acontece com o espaço des

tinado aos cirurgiões. Para estes, é definido um local para realizarem suas 

atividades teóricas (intelectuais), além do espaço inerente à atividade prática 

(manual), ou seja, a própria sala de operações. O texto apresenta os espa

ços destinados aos trabalhadores de um centro cirúrgico, médicos e enfer

meiras, de modo diferenciado. No caso destas últimas, a própria denomina

ção induz a uma determinada posição em relação ao espaço que estas de

vem desempenhar no seu trabalho:

Poslo de enfermagem - Chefia e secretaria da unidade
E o local destinado ao controle administrativo da unidade.

No que se refere ao espaço destinado à equipe cirúrgica, porém, per

cebe-se uma definição clara da posição de superioridade em relação ao es

paço ocupado pelos médicos na hierarquia em relação aos outros profissio

nais que atuam num centro cirúrgico:

Sala da estar e para relatórios médicos (...)
83Sala do estar e repouso para pessoal.

82 FOUCAULT Microfisica do poder, 1993. p.99-111.
83 SILVA. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, 1982. p.6



Os textos acima não especificam nem valorizam o espaço da enfer

meira, à medida que a incluem no espaço destinado à secretaria, quando 

afirmam ser o posto de enfermagem local de chefia e secretaria da unidade 

Há uma mistura de duas profissões importantes, porém diferentes quanto à 

formação e competência, no centro cirúrgico: a da enfermeira e a de secretá

ria.

Por outro lado, a exaltação do trabalho médico é notada na destinação 

do espaço definido a esses profissionais, em oposição à importância do tra

balho de outros profissionais que atuam no mesmo setor, a exemplo da(o) 

enfermeira(o), da(o) técnica de enfermagem, da(o) profissional da limpeza, 

dentre outros. A fim de escamotear a verdade, usam o termo genérico - 

pessoal - quando, de fato, refere-se aos outros profissionais que atuam no 

setor. Este discurso ideológico também é materializado na linguagem usa

da por SAMAMA ao descrever a sala destinada ao pessoal, e ocultando os 

sujeitos que a ocupam mediante a mistura de locais e funções, como vemos 

a seguir:

Salas destinadas ao pessoal.
- vestiário - instalação sanitárias
- secretaria
- local de descanso,
- sala de preparação dos cirurgiões e dos auxiliares, destinada à lavagem cirúrgica das 
mãos e à colocação de vestes cirúrgicas. Esta dependência é contígua à sala de operação 
com a qual se comunica por uma porta de abertura e fechamento automáticos 
(comandado pelo pé', pelo cotovelo ou peJo (oeJho)x 1

Em outro livro Centro Cirúrgico: aspectos fundamentais para a 

enfermagem —, de GHELLERE, entre as várias salas descritas no texto, 

encontramos um local com possibilidade de ocupação pela enfermeira e 

sua equipe intitulada:

Sala de estar:
A sala de estar devo ser proporcional à quantidade de pessoas que permanecem no Cen
tro Cirúrgico, e se faz necessária à discussão de casos clínicos, problemas administrati- 

85vos e descansos da equipe cirúrgica, nos intervalos entre as cirurgias.

84 SAMAMA. Enfermagem no centro cirúrgico, 1986. p.9
85 GHELLERE. Centro Cirúrgico ... , 1993 p 25



Como se vê. na materialidade dos discursos, a finalidade do espaço 

passa a ser, ideologicamente, diferenciada para as equipes. Ou seja, para 

alguns autores, o espaço da enfermeira de centro cirúrgico aparece como 

um local que pode ser utilizado para o descanso e discussões científicas. 

Para a grande maioria, este local não existe, levando a inferir que este es

paço para o descanso não merece destaque, uma vez que, nos intervalos 

entre as cirurgias, tanto a enfermeira como a sua equipe de enfermagem 

estão atuando na organização das salas operatórias para as próximas cirur

gias.

Quando especificam o local da enfermeira, associam-no a sua função 

administrativa (Posto de enfermagem - chefia), aludindo o seu uso para as discus

sões de problemas administrativos, de trabalho, de produção, vindo a somar- 

se com os interesses subjacentes da própria instituição.

Mesmo sabendo-se que a enfermeira, autora do texto, faz parte da 

área do ensino, esta preocupação em definir o espaço para as profissionais 

da enfermagem não é levantado, como, por exemplo, no artigo de 

TAGLIETA 36 em que, ao descrever o ambiente cirúrgico de um hospital de 

ensino, a autora relaciona as salas destinadas a vários fins, menos para a 

equipe de enfermagem.

A invisibilidade do espaço da enfermeira que atua em centro cirúrgico, 

e a falta de sinalização do ambiente (identificação escrita dos setores medi

ante a utilização de placas contendo dizeres e/ou símbolos) vão contribuir 

para a inexpressão dessa profissional no contexto do setor saúde. Quem são 

elas? Onde estão? Precisam de espaço? Para quê?

Em outro texto analisado, a autora, ao pesquisar sobre as condições 

da comunicação no centro cirúrgico por meio de sinalização, identificação 

e/ou orientações escritas, constata que a ausência destes recursos causa 

transtornos para os profissionais e/ou alunos novos do setor:

A partir dos dados deste estudo, concluímos que 42,5% da população estudada teve 
dificuldades de localizar o centro cirúrgico mesmo tendo realizado visita prévia na uni
dade. 8/

86 TAGLIETA. A assistência de enfermagem ... ,1993. p.3-4.
8' CONCEIÇÃO. Sinalização do ambiente ... . 1994. p.38.
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O fato de a autora utilizar o método quantitativo para as suas anáiises 

e a não contextualização sócio-econômica, política e ideológica subjacente a 

estes aspectos, limita os horizontes para o desenvolvimento do pensamento 

crítico da categoria.

No que se refere à ausência de um espaço físico destinado ao des

canso da enfermeira e de sua equipe ou mesmo para realizar atividade de 

ensino, BOTTOSSO88 comenta, em seu estudo sobre a administração da 

assistência de enfermagem no setor cirúrgico, sobre as situações constran

gedoras enfrentadas por ela, durante o desenvolvimento da pesquisa. Ou 

seja, estando previsto realizar entrevistas com as enfermeiras de centro ci

rúrgico, teve que realizá-las em locais inapropriados como o vestiário femi

nino do setor. O mais sério era que as enfermeiras apresentavam atitudes 

de aceitação como sendo normal esta situação, evidenciando a falta de posi

cionamento destas, perante o espaço a elas destinado. Mesmo quando ha

via um suposto local que poderia ser destinado para este fim, como a sala 

de estar e reuniões, algumas enfermeiras encontravam dificuldade, cons

trangimento e insegurança para solicitar aos presentes sua liberação a fim 

de poderem ali trabalhar, reforçando a falta de credibilidade que a própria 

categoria atribui a si mesmo.

88 BOTTOSSO. Sistematizaçáo da assistência de enfermagem ... 1996
89 DRAIN & SHIPLEY. Enfermagem na sala de recuperação, 1981. p.13.

Acreditamos que tal atitude seja procedente da própria imagem 

que se tem da enfermeira e que é reproduzida nos textos, como al

guém que faz-tudo89: a prestativa, a dinâmica, a protetora, a servidora, em 

detrimento da imagem da pesquisadora, da estudiosa, da intelectual, da polí

tica etc. Por que haveria ela de querer uma sala, se tem que estar em to

dos os cantos, atendendo a todos?

Esta cultura da invisibilidade do trabalho da enfermeira, como um 

todo, é comentado por COLLIERE que, dentre vários aspectos abordados, 

refere-se à existência de um sistema dominado-dominador numa instituição 

de saúde, determinando as relações profissionais:

Em toda instituição de saúde toma-se por re&ra o sistema dominado-dominador, onde 
somente o módico e o administrador são considerados capazes de decidirem, enquanto o 



poseoal de enfermagem é privado de reconhecimento decca capacidade, apesar delas te- 
90rem muitas decisões de ordem que assegura o serviço.

O livro de BERRY & KOHN — Técnica na sala operatória —, de ori- 

rn estrangeira, destaca a necessidade das enfermeiras terem um ambiente 

stinado ao trabalho e ao ensino, identificando-o como da enfermeira e sua 

|uipe:

Sala de aula:
E necossdria para as enfermeiras estudantes ou para as necessidades de ensino de qual-

91quer outro grupo nas salas de operações.

Percebe-se, no texto, a preocupação em oferecer um espaço para a 

^uipe de enfermagem realizar suas atividades de ensino As autoras des- 

evem, no mesmo texto, a existência de um sistema de televisão de circuito 

ichado, favorecendo o processo de comunicação entre os visitantes 

alunos e funcionários do serviço de manutenção) com o ambiente cirúrgico, 

or ser um texto estrangeiro, obriga-nos a rever as implicações sócio- 

conômicas e culturais que contribuem para reforçar a relação entre condi- 

ão de trabalho X espaço físico. A projeção desta categoria profissional no 

nercado de trabalho norte-americano vem se estruturando desde os anos 

'0, fato que o diferencia do Brasil, pois a criação da Associação Brasileira 

ie Enfermeiras de Centro Cirúrgico - SOBECC surge somente no início dos 

anos 90.

A invisibilidade do espaço destinado a descanso e/ou atividades de 

ensino-pesquisa da enfermeira de centro cirúrgico contribui para fortale

cer a imagem estereotipada97 da profissional que deve estar sempre “com a 

mão na massa", em outras palavras, fazendo, fazendo e nunca pensando. 

Dessa maneira, enquanto a trabalhadora for aquela que “não pensa" e o 

pensador o que “pensa por todos”, a ideologia dominante será reforçada e 

legitimada pelos seus elementos95. Por outro lado, não podemos incorrer no 

erro de achar, pelas evidências dos discursos escritos, que a enfermeira en- 90 91 92 

90 COLLIERE Invisible care end invisible women ... ,1984. p.103.
91 BERRY & KOHN. A técnica da safa operatória, 1977. p.8-9
92 Estereótipos são idéias, imagens, concepções a respeito de pessoas, objetos, fatos que as 

pessoas criam, aprendem ou simplesmente repetem, sem avaliar se são ou não verdadei
ros - são vícios de raciocínio (MARCONDES FILHO. 1985. p.25 ).
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ntra-se condicionada a espaço desprovido de poder pois ninguém é de 

o completamente destituído de poder.

Em síntese, o espaço destinado ao trabalho intelectual ou braçal, bem 

mo ao descanso, serve como indicador das relações de trabalho entre as 

luipes de saúde que atuam no setor de centro cirúrgico. Quanto maior a 

visão e hierarquização das atividades, maior será a discrepância entre os 

jpaço físicos destinados ao trabalho de cada um. Nesse sentido, cabe a 

5s, enquanto autoras de textos, procurar assegurar este local, despertan- 

□ a equipe de enfermagem para questionar a ideologia subjacente a este 

ito, mesmo que seja, por enquanto, através da palavra escrita.

4.2.4. Os papéis atribuídos às enfermeiras e seu sentido implícito

O que fazer num centro cirúrgico? Esta pergunta nos leva a pensar 

;obre as atribuições da enfermeira e como vêm sendo elaboradas nos textos 

festa área de conhecimento.

Ao nos reportarmos às competências, atribuições e/ou funções 93 94 

descritas nos textos selecionados para este estudo, constatamos que deter

minadas atividades são outorgadas a elas, contudo, sem fundamentação 

consistente e/ou justificativa científica. A exemplo, iniciamos com a atividade 

de controladora do uso correto das roupas privativas do centro cirúrgico, que 

os livros analisados registram como competência da enfermeira:

93 CHAUÍ O que é ideologia, 1995. p.86.
94Competéncia: faculdade legal de um funcionário. Atribuição: faculdade inerente a um 

cargo. Função: complexo de direitos, obrigações e atribuições de uma pessoa dentro de 
sua atividade profissional (FERREIRA. Dicionário da língua portuguesa, 1983).
GHELLERE. Centro cirúrgico ... , 1994 p 47

' SAMAMA Enfermagem no centro cirúrgico, 1986. p.13.
9' SILVA. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, 1982. p.12.

Atribuições do enfermeiro
(...) Supervisionar o uso de uniformo adequado previsto para o centro cirúrgico. 95 * *

A enfermeira vigiará (...) no sentido de que cada pessoa porte um uniforme limpo no
96bloco (todas as poças do vestuário).

funções da Enfermeira Chefe
(...) exigir dos funcionários, médicos e outros o uso adequado do uniforme privativo do

. , . 97centro cirúrgico.



Apesar das diferenças na apresentação da atividade, ou seja, uma 

supervisiona (dirige, orienta), a outra vigia e a outra exige (ordena, intimi

da), todas essas funções visam os mesmos fins: controlar o uso correto da 

roupa privativa do setor. Entretanto, esta tarefa, apesar de importante, não 

deve ser atribuição de uma enfermeira graduada. O uso correto das roupas 

privativas de qualquer setor considerado área restrita98 é um compromisso 

ético e moral de qualquer profissional da saúde, não justificando a necessi

dade de uma pessoa para lembra-los. Tal tarefa assemelha-se ao papel de 

uma mãe ou baba que precisa colocar-se a serviço do outro.

98ÁREA RESTRITA: são aquelas que oferecem maior risco de infecção seja pela imunodefi
ciência do paciente que as ocupa, ou pelo tipo de atividade nelas desenvolvida. Como 
exemplo citamos as salas operatórias, salas de parto, salas de recuperação pós- 
ancstésico, dentre outras (STIER. 1990, p.19)

99 MARX & ENGELS Textos sobre educação e ensino, 1983. p.4

Esse desvio de função da enfermeira gera conflitos para ela, pois, 

com frequência, nos centros cirúrgicos, determinadas pessoas não usam 

corretamente as roupas privativas, principalmente a máscara facial, fazendo 

com que as enfermeiras “responsáveis" sentem-se angustiadas com tal ne

gligência, pois preocupam-se com os riscos de infecção que podem advir do 

não cumprimento dessa norma, pondo em perigo a vida do paciente.

Resta-nos indagar, qual o interesse de atribuir esse tipo de função a 

uma enfermeira? Tentando entendê-la à luz das colocações feitas 

por MARX & ENGELS99 sobre a divisão do trabalho quando eles expressam 

ser do interesse do capital que o operário fique vigiando as máquinas, con

trolando os fios, pois, assim, não se exigiría dele o esforço de pensar. Vê-se 

que essa atividade imposta à enfermeira vem ao encontro dos interesses 

institucionais e dos profissionais médicos em “ocupar" a enfermeira com 

ações que não se proporcionem a possibilidade de reflexão crítica e a parti

cipação ativa nas relações de trabalho, contribuindo, assim, para a manuten

ção do poder dos grupos hegemônicos da saúde.

Outra atividade atribuída à enfermeira de centro cirúrgico refere-se a 

sua prática assistencial. Apesar da tradição em priorizar as atividades técni- 

co-administrativas, colocando a assistencial em segundo plano ou delegada 

aos técnicos e auxiliares de enfermagem, percebe-se, nos textos analisados, 

a preocupação em romper com este paradigma, buscando modelos assisten-
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ciais para o período perioperatório. A exemplo, citamos a SAEP - Sistemati- 

zação da Assistência de Enfermagem Perioperatória.

Cabe resgatarmos as questões já colocadas no terceiro capítulo deste 

estudo sobre a AORN - American Nursing Association, pois foi por interméi- 

do desta associação que as enfermeiras norte-americanas influenciaram as 

brasileiras, no tocante aos modelos assistenciais. Nesse panorama, a SAEP 

emerge com sua metodologia própria de trabalho. Nela, a enfermeira de 

centro cirúrgico realiza atividades assistenciais extra-setor, com a finalidade 

de realizar um contato prévio com o paciente a ser operado e mesmo com os 

que já passaram por este processo, mediante as visitas pré-operatórias e 

pós-operatórias

Apesar de ser uma proposta que oferece múltiplas possibilidades 

para a atuação da enfermeira de centro cirúrgico, as enfermeiras brasilei

ras ainda encontram dificuldades elementares como as citadas no estu

do de SILVA & POTENZA100 101, caracterizadas por: falta de conhecimento do 

método; falta de interesse; descrença na possibilidade de implantação do 

método; número reduzido de enfermeiras para realizar as visitas; sobrecarga 

de trabalho; falta de apoio administrativo; falta de entrosamento com a equi

pe de enfermagem e falta de entrosamento com a equipe de saúde. Estes 

elementos foram percebidos na grande maioria dos artigos:

100 SILVA & POTENZA. Motivos que levaram as enfermeiras ..., 1984. p.102.
101 SILVA Proposta de sistematização ... , 1995. p.50.

Os enfermeiros salienfarum a satisfação em realizar o procedimento, pois puderam co
nhecer o paciente previamente (...) relataram alguns pontos que deverão ser estudados 
(...) a falta do compromisso e o envolvimento dos enfermeiros da unidade de internação 
e do centro cirúrgico.

O desconforto por parte das enfermeiras em realizar estas propostas 

assistenciais envolvendo sua saída do setor é percebido nos discursos, po

rém a ausência de questionamento voltado para a necessidade e os motivos 

que as estariam levando a assumirem tal atitude, perdem-se em preocupa

ções em descrever rotinas e passos a serem seguidos, colocando-se na po

sição de cumpridoras de uma meta:
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Temos ciência que a assislência de enfermagem planejada e implementada desde o 
momento da entrada do paciente até sua saída da sala de operações do acordo com a 
sistemaiizaçâo da assistência de enfermagem perioperalória - SAEP, representa a me
todologia utilizada para atingir não somente as motas do Enfermeiro do Cenlro Cirúrgi
co, mas também terá garantido uma boa assistência de enfermagem.107

107 SOUZA. A atuação das enfermeiras na assistência sistematizada ..., 1004. p.162.
103 CIMINO. Análise da operacionalização da sistematização da assistência... ,1994.
p.202.
104 BOTTOSSO. Estudo da freqüência de empréstimos de livros..., 1995.

A variedade de fatores que interferem na autonomia das enfermeiras 

para realizarem tais atividades, advém de falhas detectadas desde a sua 

formação acadêmica, que não vão favorecer um processo reflexivo, que 

aprofunde os questionamentos políticos, sociais, culturais e filosóficos que 

permeiam qualquer proposta de trabalho. Tal fato gera alienação. Contudo, 

verificamos vestígios dessa amplitude no artigo que se segue:

Verificamos que não ocorreram ampla reflexão e esludos a respeito da filosofia da 
SAEP, de suas premissas e interação entre suas fases, o que levou alguns enfermeiros a 
considerarem esta sistematização como imposição, ocasionando falta de consenso enlre 
os enfermeiros na sua operacionalização. Io<

Como indica o estudo de BOTTOSSO* 103 104, a falta do hábito de leitura 

crítica e as dificuldades em participar de eventos nacionais científicos e/ou 

internacionais, na área da enfermagem em centro cirúrgico, contribuem para 

a reprodução de propostas metodológicas para o trabalho sem um estudo 

mais profundo.

Estes fatores, somando-se às tramas dos interesses hegemônicos 

que, ideologicamente, solidificam sutilezas estruturais no cotidiano do tra

balho, impedem as enfermeiras de se libertarem dessa situação. São sutile

zas advindas das relações de trabalho, das condições contratuais, do poder 

de barganha da categoria, da consciência crítica e política, dentre outras

Uma outra faceta das atividades atribuídas à enfermeira pode ser 

identificada no livro A técnica na sala de operação. As autoras, ao descre

verem o perfil da enfermeira circulante, utilizam expressões que ora a colo

cam numa posição de importância, ora a reduzem a uma mera coadjuvante, 

como se percebe no trecho a seguir:
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Você deve set um membro allomenie eficiente e discreto desta equipe - discreto porque a 
sua vigilância, previsão e ação rápida ocorrem de maneira serena e precisa. 105

105 BERRY & KOHN. A técnica na sala operatória, 1997. p.2.
106 Ibid., p.2-3.
107 BERRY & KOHN, op. cit. nota 91 p.2
1(ÍH DRAIN & SHIPLEY. Enfermagem na sala de recuperação, 1983. p.14
109 KIKUTI. Circulante de sala de operação: crenças e percepções, 1994. p.156.

As autoras, além de utilizarem da forma imperativa em seu discurso, 

impõem uma postura servil . Ao utilizarem o adjetivo discreto, caem na in

consistência do ato e se mantêm nesta postura quando continuam a usar 

outras expressões tais como: “ser equilibrada, ser graciosa, estar disposta a 

trabalhar, possuir delicadeza e ser paciente com os outros” 106 Chegam ao 

exagero quando induzem à necessidade de possuir extrapoderes, ao afir

marem que a enfermeira circulante deve:

... estgr atenta na observação e ter conhecimento suficiente para usar sua imaginação 
inteligentemente a fim do ler a mente do cirurgião.107

Além de exigir qualidades sobre-humanas (ler a mente) , reforça a hie

rarquia de poder entre as equipes que atuam num centro cirúrgico, ao usa

rem de uma linguagem persuasiva. Outros atributos semelhantes são verifi

cados nos textos do livro Enfermagem na sala de recuperação108 109, quando 

as autoras mencionam como qualidades ideais para uma enfermeira atuar na 

recuperação anestésica, as de ser sincera, ter vontade de aceitar responsa

bilidade (como se elas não tivessem vontade), ter saúde excelente, dentre 

outras.

Esses discursos verificados nos livros acabam sendo reproduzidos 

nos artigos que os utilizam como fonte teórica. Agora, o sujeito reprodutor 

da linguagem encontra-se na posição de estudante de enfermagem :

Os elementos de enfermagem devem possuir determinadas características quando sele
cionados para desempenharem atividades no centro cirúrgico. Precisam ser habilidosos, 
pacientes e compreensivos (...).I<y'

O perfil da profissional, descrito pela maioria dos textos, indica a influ

ência ideológica religiosa perpassando a prática da enfermeira de centro 

cirúrgico, uma vez que, segundo PASSOS110, uma das finalidades da ide

ologia cristã, no ideário da enfermagem, era a de transformar as enfermei
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ras em anjos que vêm do céu para servir e ajudar, privando-as de qualquer 

possibilidade de participarem ativamente das decisões administrativas e as

sistenciais do seu setor de trabalho, que envolvem aspectos econômicos e 

políticos.

Nos dias atuais, este discurso torna-se obsoleto e impraticável, porém 

ainda incomoda muitas enfermeiras que atuam em centro cirúrgico, resultan

do em desgaste da profissional, como é observado em outro estudo realiza

do por BOTTOSSO’11, quando algumas enfermeiras de centro cirúrgico, en

trevistadas sobre a sua atuação na administração da assistência, desabafa

ram, dizendo sentir-se responsáveis pelo “equilíbrio” tanto físico como 

mental de todos (da equipe médica e de enfermagem) que atuam no setor.

111 PASSOS. De anjos a mulheres, 1996. p. 53.
111 BOTTOSSO. Sistematização da assistência de enfermagem.... ,1996 p.12.
112 AVELAR. A prática do enfermeiro de centro cirúrgico, 1994. p.123.

AVELAR111 112, em seu estudo sobre a atuação da enfermeira de centro 

cirúrgico, revelou a falta de condições para estas profissionais realizarem 

seu trabalho, por estarem em constante imposição de funções predetermina

das pela instituição, que não são apropriadas ao desenvolvimento de um 

trabalho de nível profissional. Conclui afirmando que a enfermeira deve ocu

par o seu espaço e contrapor-se aos processos domesticadores e imbecili- 

zantes a que estão sujeitas e, assim, construir o sentido de sujeito do seu 

próprio desenvolvimento profissional.

Em resumo, acreditamos que os papéis atribuídos à enfermeira, vei

culados nas fontes teóricas, merecem uma urgente modificação tanto no 

conteúdo como na linguagem utilizada, a fim de destruir as sutilezas do dis

curso ideológico que impõe verdades e valores a serem seguidos, colocan

do-a numa condição alienada. Procurar resgatar os seus direitos e deveres 

de cidadã e discernir, não só com o conhecimento técnico-científico mas 

também com sabedoria política e crítica, os seus atributos, aqueles necessá

rios para a articulação com as propostas de um projeto maior na saúde.
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4.2.5 A difusão ideológica através das IMAGENS113 veiculadas 

nos textos utilizados para o ensino de enfermagem em 

centro cirúrgico.

113 Foi dado um título simbólico para cada imagem selecionada, segundo nosso entendi
mento.
114 MORGAN. A imagem do enfermeiro divulgada na imprensa escrita, 1987.
115 SANNA & SECAF. A imagem da enfermeira e da profissão ..., 1996. p.115.
116 MAGALHÃES & CALDERONI. Propaganda e marketing na enfermagem, 1996.

A imagem da enfermeira que vem sendo veiculada nos meios de co

municação, tem sido tema de estudo nos últimos anos. A exemplo, tem-se o 

trabalho de MORGAN114 que realizou um levantamento na imprensa escrita 

na cidade de São Paulo, visando conhecer a forma como a mídia estava di

vulgando a imagem das profissionais de enfermagem Ela verificou que a 

maioria dos artigos encontrava-se relacionada a temas sobre concurso, 

eventos, problemas salariais e distorções por parte da comunidade em iden

tificar a(o) enfermeira(o) na equipe de saúde.

Num enfoque semelhante, SANNA & SECAF115 identificaram na im

prensa escrita, também da cidade de São Paulo, a partir do ponto de vista 

dos jornalistas, como estes retratavam a enfermeira e a profissão de enfer

magem em suas reportagens. Dentre vários achados, a imagem da enfermei

ra como transgressora e vítima, foi a que mais se sobressaiu nas matérias 

dos jornais. Neste estudos, o discurso ideológico afasta a enfermeira da 

imagem de gerente, consultora de empresas, e de atividades de ensino e 

pesquisa.

Os estudos sobre essa temática têm como preocupação identificar os 

pontos conflitantes que comprometem a imagem da categoria na sociedade. 

Assim, o estudo de MAGALHÃES & CALDERONI 116, ao adentrarem nos ca

minhos da propaganda, como as estratégias de marketing usadas para a 

enfermagem divulgar seus serviços, abre caminhos para novas possibilida

des de promoção e legitimação do valor do seu trabalho na estrutura soci

al, perante a comunidade e as equipes multiprofissionais do setor saúde. 

Estas pesquisas no campo da comunicação e do marketing certamente con

tribuem para dar visibilidade à profissão e permitir que seus profissionais 

reflitam sobre sua representação social através da imagem.
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Visando levantar esses aspectos na literatura analisada, procuramos 

realizar um apanhado das imagens que serviram de símbolo divulgador de 

uma ideologia

Tratando-se de símbolos, reportamo-no ao estudo de BOURDIEU11z 

que discorre sobre as diferentes vertentes filosóficas de análise dos símbo

los, entre eles, a vertente marxista, que privilegia as funções políticas nas 

quais os símbolos são considerados instrumentos, por “excelência”, da in

tegração social, tornando possível o consenso acerca do sentido do mundo. 

Nessa perspectiva, afirma BOURDIEU:

Ac ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem 
interesses particulares que tendem a apresentar eomo interesses universais, comuns ao 
conjunto do grupo. A cultura dominante contribui para a integração real da classe do
minante (...)

Em relação a esse aspecto, BAKHTIN* 118 119 120 alerta para as questões da 

língua como fato social, e que as palavras, enquanto símbolos, refletem os 

conflitos de classes no interior do sistema. Nesse contexto, a língua expres

sa um determinado discurso ideológico nas diferentes formas em que ela se 

apresenta, ou seja, através da escrita, da fala, dos símbolos.

' BOURDIEU. O poder simbólico, 1989. p.10.
118 Ibid., p.10.
119 BAKHTIN Marxismo e filosofia da linguagem, 15. p.14.
120 Livros, revistas Enfoque e Anais que constituíram nossa amostra.

Assim, os livros, os Anais e a Revistas Enfoque foram agrupados na 

Fig.08, a fim de buscarmos elementos simbólicos que reforçem, através da 

sua própria constituição (tipo de papel, cor, composição da capa, dizeres, 

fotos, dentre outros símbolos), valores e ideologia enquanto signos sociais.

FIG.06 : Capas dos livros, revistas e anais: signos sociais.120



A importância de ampliar a abordagem do discurso ideológico, por 

este caminho, procede do entendimento de que os materiais bibliográficos, 

como vimos no primeiro capítulo, muitas vezes são considerados, tanto pelos 

docentes como pelos alunos, como intocáveis por estarem sob a proteção 

dos paradigmas da ciência. Todavia, eles, além de representarem um ins

trumento divulgador de conhecimentos, também expressam valores e ideolo

gia através de “idéias a respeito de como deve ser a realidade" 121e, para 

isso, agregam, ao conteúdo, figuras com a finalidade de legitimar este saber.

121 GARCIA. O que é propaganda ideológica, 1994 p 25
122 PASSOS, Mulheres moralmente fortes. 1993. p.102.
123 BRAGA. Meios de comunicação e linguagem, 1996. p.34.

Como nos mostra PASSOS122 em seu estudo sobre os valores veicu

lados através da literatura, "o poder da palavra escrita vem sendo reconheci

do e levando muitos teóricos da educação a dispensarem esforços em des

vendá-los”. Portanto, interessa-nos avançar no discurso ideológico difundido 

pelas figuras que vão compor uma determinada imagem dos livros e perió

dicos utilizados para o ensino de enfermagem em centro cirúrgico pois, 

“através dos livros, modifica-se o acesso ao mundo e, conseqüentemente a 

construção do mundo” 123

Então, com o intuito de focalizar os aspectos que interferem na forma

ção da enfermeira de centro cirúrgico, selecionamos algumas imagens pre

sentes na Revista Enfoque e nos livros. Os Anais, pela sua própria caracte

rística, não veiculam elementos dessa natureza.

A composição gráfica da Revista Enfoque, apresenta uma quantidade 

considerável de propagandas de materiais médico-hospitalares como: kit 

descartável para curativos, fios cirúrgicos, produtos químicos saneantes, 

dentre outros, fabricados pela própria empresa responsável pela publicação 

da revista. Cada artigo é montado com figuras afins, chamando a atenção 

do leitor, como por exemplo, a Fig.07, que induz a relacionarmos a imagem 

da enfermeira com a da mãe, à medida que ela posiciona a mulher 

(enfermeira) atrás da criança e as une através das mãos. Esta postura refor

ça a visão maternal e protetora. Ao ser colocada nesta posição, a enfermei

ra perde seu papel crítico e político, pois espera-se que as genitoras tenham 

sempre paciência, dedicação e abnegação.
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FIG.07: Enfermeira mãe124

Em outra situação, a enfermeira é representada através da estratégia 

caricaturista Segundo BELMONTE ’25,

124 Retirado da Revista Enfoque, v.19, n.2, p. 31, junho 1991.
125 BELMONTE. Caricatura dos tempos, 1982.

A arte da caricatura é talvez, uma das difíceis de serem realizadas. Porque exige muita 
síntese, em primeiro lugar: de traços, por causa do impacto visual que deve provocar; de 
significado, porque necessariamente deve ser claro e inequívoco, para que a mensagem 
passe a todos os leitores.

Nesse sentido, percebe-se, na Fig.08, que o caricaturista considerou 

os elementos a mulher e o ato de limpar como os elementos significativos 

para o tema abordado no artigo, que trata do reprocessamento de luvas ci

rúrgicas, na central de material. À medida que este alia a imagem feminina 

ao ato de lavar as luvas, ou seja, estando com a “mão na massa”, reforça o 

discurso ideológico que coloca a enfermeira como tarefeira, servidora, ou 

mesmo, segundo SENNA & SECAF, como a enfermeira que “faz”. A alusão 

a uma situação doméstica é reforçada pela falta de Equipamentos de Prote

ção Individual - EPI, fundamentais nesta área de trabalho que lida com mate

riais contaminados, pondo em risco a vida do profissional. 124 125
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FIG.08 : Enfermeira serviçal126

A imagem da Fig.08 deveria retratar o local destinado à limpeza e ao 

preparo de material de uma central de material com seus equipamentos 

(como o esperado em literatura analisada anteriormente). Contudo, a enfer

meira foi colocada num ambiente comum, semelhante a cozinha doméstica, 

que se vê subentendida, com o balde, o registro de água na parede e es

ponjas nas mãos. A ausência de equipamentos de proteção individual, tais 

como: luvas, máscara e avental impermeável (imprescindíveis nesta área de 

grandes riscos de contaminação biológica), realça a imagem de desvalori

zação da atividade da enfermagem, como de menor valor, não requerendo 

conhecimento teórico, sendo portanto, desenvolvida por qualquer um.

Outra figura selecionada que pode induzir o receptor da mensagem a 

relacionar o trabalho da enfermeira com o trabalho doméstico 

(ideologicamente tido como feminino) é a FIG. 09.

126 Retirado da Revista Enfoque, v.18, n.1, p.10. mar./jul. 1990. Mostra uma enfermeira 
realizando a limpeza de material na área do Expurgo da Central de Material, setor este 
considerado de alto risco de contaminação biológica.
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FIG.09 Enfermeira ideal'2'

Vários detalhes contribuem para a composição do cenário, induzindo 

a associar o fazer da enfermagem a um fazer caritativo. Na roupa, por 

exemplo, o fato de ocultar todo o braço e o colo pode induzir o leitor a asso

ciar este fato como um sinal de recato, reforçado pela cor branca, simboli

zando a pureza. Os cabelos presos e o discreto sorriso, realçando a neces

sidade dessa profissional ser calma, serena, reforçam o discurso teórico, já 

descrito na categoria anterior, sobre as atribuições da enfermeira. Esta ima

gem faz parte de uma homenagem realizada pela Johnson&Johnson á en

fermeira pela semana da enfermagem, tendo como texto escrito os seguintes 

dizeres:

Um minuto
Este é todo o tempo de atenção que pedimos a você no meio do corre-corre de um dia de 
trabalho. Parece muito pouco para o tamanho da homenagem que queremos prestar a 
um profissional que tem dedicado tahto empenho para o fortalecimento de sua ativida
de. Mas sabemos que não temos o direito de tomar mais o seu tempo. Neste momento, 
em algum lugar, ha sempre alguém precisando de você.

A presença da função conativa faz-se marcante no texto como por

exemplo no trecho - Mas, sabemos que não temos o direito de tomar

127 Retirado da Revista Enfoque, ano XX, v.2, abr./maio/jun. 1994.
128 Contracapa da Revista Enfoque, ano 21, v. 2, abr./maio/jun. 1994.



mais o seu tempo - como argumento para que o leitor aceite o reduzido 

tempo para a homenagem, finalizando com a mensagem -... há sempre al

guém precisando de você - evidenciando a função emotiva como meio de 

justificar a idéia subliminar do fazer enquanto produção sem mostrar as ou

tras facetas da profissional enfermeira que atua como intelectual, criadora, 

crítica e política. Manter a enfermeira na posição de trabalhadora que não 

pensa e só produz (consumidora dos produtos médicos-hospitalares produ

zidos pela industria responsável pela revista), vem ao encontro dos interes

ses das multinacionais que comcorrerm no mercado capitalista. Esta situa

ção é uma das evidências dela não pode parar muito tempo para receber 

homenagens.

Este discurso, somado aos elementos simbólicos utilizados pelo 

emissor da mensagem, além de reforçar o perfil da enfermeira nas qualida

des de singeleza e submissão, assegura mercado de vendas dos produtos.

Do nosso ponto de análise, o mais sério é perceber que a imagem da 

enfermeira presente nas FIG.7, 8 e 9 vem reforçar a manutenção da en

fermagem numa condição de desvantagem na sociedade, como afirma LIMA:

...3 ideologia doe paradigmas religiosos que serviam para fixar a enfermagem em posi
ção de compiementariedade na saúde, como profissionais passivas, abnegadas, invisí
veis, assexuadas, obediehfes e, consequentemente despolitizadas. 129

129 LIMA. O que é enfermagem, 1994. p 62.
130 SAMAMA. Enfermagem no centro cirúrgico, 1986.

A tendência em passar a imagem da profissional enfermeira como as

sexuada, servil e abnegada é verificada em outras ilustrações seleciona

das nos livros da área de enfermagem em centro cirúrgico. Por exemplo, as 

figuras 10, 11 e 12 que mantêm a mulher nas funções de instrumentação e 

circulação de sala operatória, atividades, consideradas de menor valor, como 

vimos na metáfora utilizada por SAMAMA130, ao especificar as posições e 

funções dos elementos da equipe cirúrgica.

Nota-se na FIG.10 a diferença na oclusão do cabelo da circulante e do 

cirurgião, o mesmo acontecendo com o uso das sapatilhas para os pés. 

Sabe-se que nem todo hospital possui sapatos específicos para serem usa

dos neste setor. O fato das pessoas entrarem com os seus próprios sapatos 



requer a necessidade do uso de sapatilhas para ocluí-los. Estas diferentes 

formas de usar as vestimentas padronizadas do setor demonstram a flexibili

dade das mesmas a depender do status ocupado na equipe por alguns com

maior permissividade.

FIG.10: Circulante de sala operatória: 
quem é você? 131

b

Fig. 12 Circulante e instrumentadora: por que só mulheres?1 '

131 Retirado do livro instrumentação cirúrgica, de PARRA & SAAD (1988 p 57). Repre
senta uma circulante de sala operatória amarrando o avental estéril do cirurgião.

132 Retirado do livro Técnica na sala operatória,. de BERRY & KHON (1977. p.99). Mostra 
a enfermeira retirando o avental estéril, como ação implícita na instrumentação cirúrgica,
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Estas exigências são percebidas na FIG.11 quando as duas mulheres 

que desenvolvem as funções de circulante e de instrumentadora também 

apresentam rigor na vestimenta das roupas privativas do centro cirúrgico.

Ao situarmos a posição dos sujeitos enquanto emissor da mensagem, 

vemos que estas varia dependendo da posição que eles ocupam na so- 

ci edade. Por exemplo, nas FIG.11 e 12, as imagens foram produzidas por 

mulheres enfermeiras, enquanto a FIG.10, foi retirada de um texto produzido 

por homens cirurgiões. A colocação da mulher nas funções de circulante de 

sala e instrumentadora cirúrgica serve para manter a relação de subordina

ção entre as pessoas que desempenham as atividades consideradas meno

res e os das atividades consideradas “nobres”. Essas evidências são refor

çadas mediante a materialidade do discurso ideológico dos autores médicos 

quando referem que

Tem-se verificado que a mulher adapta-se psicologicamente melhor que o homem a 
esse tipo de função (...) Deve ser gentil e amável, respeitar e acatar as ordens do cirur
gião e auxiliar por serem eles os responsáveis pela intervenção.1,4

A posição dos autores acima, tentando adequar o "dito” perfil feminino 

a uma função, contribui para sustentar estereótipos, colocando as mulheres 

como passivas e colaboradoras, como sendo algo normal e natural. Tam

bém as ilustrações dos livros e revistas científicas mantêm a mulher nesta 

condição. Assim, enquanto signo ideológico, as imagens não devem ser en

caradas como um reflexo ou uma sombra da realidade, mas devem ser vistos 

como um fragmento material e ideológico dessa realidade133 134 135.

133 Retirado do livro Enfermagem na unidade de centro cirúrgico, de SILVA (1982.
p.24.) Mostra duas mulheres desenvolvendo as funções de circulante de sala operatória e 
da instrumentadora: a circulante ajudando a instrumentadora a vestir o avental estéril.

134 PARRA & SAAD. Instrumentação cirúrgica, 1988. p. 8.
135 BAKHTIN Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p.33.
13b MITCHELL. Mulheres: a revolução mais longa, 1967. p.38.

Diante disso, a imagem da enfermeira fica prejudicada e exige-se 

romper com estes elementos simbólicos e/ou construir outros, que passem 

novos valores, novos significados a fim de se construir uma nova imagem da 

profissional.

No tocante à formação acadêmica, as docentes de enfermagem pre

cisam repensar esses elementos que, segundo MITCHELL136, são reforçados 



pelas instituições escolares por ser esta a base da educação, pois “toda pi

râmide de discriminação descansa sobre uma sólida base extra econômica - 

a educação”

Entretanto, as relações hierárquicas, segundo ROSENBERG & 

AMADO137, não se produzem somente na escola. Os centros formado

res reproduzem as hierarquias preexistentes na família, no mercado de tra

balho, nos livros utilizados em sala de aula, dentre outros, como um epife- 

nõmeno de outras determinações sociais.

ROSEMBERG & AMADO. Mulheres na escola, 1992. p.66.

Em virtude disso, a imagem da enfermeira veiculada nos textos da 

área de centro cirúrgico assemelha-se ao discurso ideológico de dominação 

e exploração que acompanhou toda a sua própria evolução histórica. Por 

exemplo, poderiamos fazer uma analogia entre o zelo da enfermeira com a 

vestimenta privativa e o da mãe que zela pelas vestimentas dos filhos. Sim, 

porque é à enfermeira (em muitas instituições de saúde) que essa tarefa é 

delegada ou acolhida sem reflexão. Os textos de SILVA, GHELLERE, 

SAMAMA deixam claro que a enfermeira é uma mulher prestativa que está 

pronta para fazer tudo, a obediente que se adapta a qualquer situação e 

trabalha calmamente, de maneira eficiente e discreta, como mostram 

BERRY & KOHN, dentre outras situações constatadas em livros, e que sem

pre estiveram presentes na memória coletiva da categoria.

Para fechar este quadro simbólico, reportamo-nos a uma técnica des

envolvida no ato operatório entre o cirurgião e o instrumentador para a soli

citação de materiais — a sinalização cirúrgica. Os(as) leitores(as) são indu

zidos (as) a aceitar como normal a função de instrumentação com de domí

nio feminino, principalmente por ser um trabalho menor e desvalorizado, por 

se basear no uso das mãos. Em contraposição o trabalho do cirurgião, além 

de manual, é também visto como intelectual, o que lhe confere um status 

diferenciado. Dessa forma, além delas (das mãos do cirurgião) terem o poder 

da cura, elas estão aliadas, através da tecnologia, às vantagens na estrutura 

capitalista social.

137



Mesmo as mãos do cirurgião tendo outro valor, o fato de ser manual 

vem perdendo a posição soberana uma vez que o "tempo nobre”138 139, realiza

do pelo cirurgião durante muito tempo, no ato da operação, tem apresentado 

perspectivas de mudanças devido aos avanços tecnológicos no campo dos 

procedimentos operatórios, com o uso da automação.

' Didaticamente, o procedimento cirúrgico está dividido em quatro fases: diérese (corte), 
hemeostasia (estancamento das hemorragias), exerese (retirada do tecido afetado; esta 
fase é considerada o tempo nobre) e síntese (sutura).

139 Retirado do livro Instrumentação cirúrgica, de PARRA & SAAD (1988, p 99) Apresenta 
os gestos realizados pelo cirurgião, durante o ato operatório, como mecanismo de comu
nicação com a instrumentadora, a fim de obter o instrumental cirúrgico necessário.

140 PARRA & SAAD Instrumentação cirúrgica, 1988. p.97
141 ALMEIDA. O saber da enfermagem ..., 1989. p 34.

139FIG.13: Mãos que falam ... e silenciam ....

A FIG.13 apresenta os esquemas da sinalização cirúrgica, utilizado 

como recursos de comunicação entre o cirurgião e o instrumentador durante 

o ato operatório. Esta técnica compreende um conjunto de sinais convencio

nais realizados com as mãos do cirurgião que, através de gestos, solicita ao 

instrumentador, os instrumentos necessários durante o ato operatório. Se

gundo PARRA & SAAD, este recurso

... proporcionq à equipe citúfgiesj o mínimo de movimentos inúteis e um entendimento 
recíproco tão grande que o ato operatório decorrerá quase em silêncio absoluto. 140

Todavia, esta comunicação harmoniosa e igualitária, nem sempre 

está presente no desenvolvimento dessa técnica. Tratando-se do trabalho 

técnico, ALMEIDA 141 comenta que, à medida que a especialização médica 

foi avançando, novas técnicas foram surgindo, bem como novos equipa

mentos, e as enfermeiras passaram a manipulá-los no seu dia-a-dia, muitas 

vezes sem uma posição critica Ao contrário, ela serve para silenciá-las, tor

narem-se executoras, disciplinadas, automáticas.
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Outro aspecto que as gravuras e os textos apresentam no ambiente 

cirúrgico, é a presença de equipamentos, desde os elementares aparelhos 

de anestesia (FIG.14), até os mais sofisticados aparelhos como os utilizados 

para a cirurgias vídeo assistidas (FIG.15 e F1G.16). Nesse sentido, 

CHIAVENATO142 143 144 comenta, em seu livro, que os novos processos e instru

mentos introduzidos pela tecnologia nas instituições tèm causado impacto

w CHIAVENATO. Teoria geral da administração, 1993. p.21.
143 Retirado do livro de GHELLERE. Centro cirúrgico... .1994. p.31.
144 Retirado da Revista Enfoque, ano 20, v. 2, jul./ago./set./ 1993. p.54
145 ANDRADE. Transferência de tecnologia ..., 1996. s/p.

sobre sua estrutura organizacional.

FIG.14. Os equipamento e a enfermeira 
limpeza? organização?143

- Conjunto de equipamento 
para procedimentos endoscópicos.

FIG.15 Endoscópios:
novas tecnologias 144

Nesse panorama, ressaltamos que as orientações dos fabricantes de 

aparelhos feitos em outros idiomas servem para dificultar sua aprendizagem 

e seu manuseio, tanto da equipe de enfermagem como da médica e dos 

responsáveis pela manutenção, fazendo com que a compra do produto pres

suponha a necessidade de contratos de assistência técnica com seus forne

cedores no mercado, reforçando a visão do equipamento gerando novas 

técnica que, por sua vez, são respostas de outras, à luz das circunstâncias 

sociais e econômicas em que foram produzidas145.
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FIG.16. Tecnologia e os profissionais da saúde ’46

À medida que a enfermeira atuante num centro cirúrgico depara-se 

com estas novas tecnologias, ela necessita repensar sua posição ante a si

tuação, indagando quais as atribuições que precisam ser agregadas ao seu 

fazer, em função do aparecimento dos novos equipamentos. Qual o seu 

poder de participação na criação e modificação desses processos técnicos? 

Onde estão suas mãos nessa revolução tecnológica?

Em síntese, podemos dizer que as fontes bibliográficas indicadas 

pelas escolas de enfermagem de nível superior no Brasil reproduzem valo

res, através das imagens, advindos dos interesses das classes dominantes. 

Apesar de retratarem a enfermeira, em algumas situações, como elemento 

importante no contexto hospitalar, não a incluem nas possibilidades de par

ticipar das relações políticas e econômicas. Ao utilizarem, em artigos, dese

nhos cômicos da enfermeira, a exemplo do artigo sobre o reprocessamento 

de luvas em central de material esterilizado, acabam desconsiderando sua 

importância. Estas e outras situações, passadas através das imagens, ser

vem de pistas significativas para entendermos a hierarquia de poder entre as 

equipes multiprofissionais que atuam num centro cirúrgico.
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Visto dessa forma, reportamo-nos as contribuições de BAKHTIN 

quando afirma que “o signo ideológico não é apenas um reflexo, uma som

bra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade” 147. 

Em outras palavras, todos os produtos que se tornaram signos nas imagens 

selecionadas, a exemplo do modelo da roupa, da cor branca, da bandeja de 

medicamento, dos equipamentos etc., adquiriram um sentido que ultrapassa 

suas próprias particularidades, pois eles compõem-se num contexto históri- 

co-social, abrigando um sentido ideológico que, neste caso, contribui para 

camuflar as relações conflitantes e mitigar as possibilidade da enfermeira 

demarcar novos caminhos.

I4® Retirado da Revista Enfoque, ano 20, v. 3, jul./ago./set./ 1993. p. 54.
’4/ BAKHTIN. Marxismo e filosofia da linguagem, 1995. p.33.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não estaríamos dizendo nenhuma novidade ao afirmar que as pala

vras (escritas) e as imagens contidas nos materiais bibliográficos ditos cien

tíficos, ao mesmo tempo que transmitem conhecimentos, também repassam 

valores e idéias que influenciam a formação dos que os lêem.

Neste estudo, ao levantarmos a bibliografia utilizada pelos docentes 

no ensino de enfermagem em centro cirúrgico, das Escolas de Enfermagem 

do Brasil, verificamos que, das 83 instituições arrolados na nossa amostra, 

somente 11 (ou 13%) apresentaram listagem contendo mais de onze títulos 

entre livros e/ou periódicos Este dado contribuiu para a limitação de nossa 

amostra.

A escassez nas indicações bibliográficas nesta área específica, refle

te, por um lado, a urgência dos docentes em desenvolver atitude interdisci- 

plinar perante o ensino buscando, em outras áreas de conhecimento, sabe- 

res que possam favorecer o processo de formação da enfermeira de centro 

cirúrgico O outro lado estaria centrado na necessidade de avançarmos no 

campo da produção de conhecimento, produzindo livros e pesquisa e/ou as

sumindo a tarefa de traduzir livros estrangeiros da área. SECAF1 salienta a 

necessidade de valorizarmos os livros como material informativo para o pro

cesso ensino-aprendizagem, uma vez que estes são indispensáveis para se 

efetivar o ensino.

Diante dos textos de enfermagem em centro cirúrgico utilizados nos 

centros formadores, concluímos que estes apresentam em seu conteúdo, um 

discurso ideológico resultante das práticas sociais em que os autores se en

contram inseridos. Esta condição reforça a concepção da relação entre pro

dução de idéias e condições sociais e históricas nas quais são produzidas, 

defendida por MARX & ENGELS no texto A ideologia alemã. Assim, na 

materialidade das palavras escritas, o discurso ideológico mantém-se con

forme os interesses de quem os produz.

Sob esta ótica, vale ressaltar que, na questão da ideologia, “qualquer 

que seja sua concepção e significado, ela surge sempre em relação ao pen- 



sarnento e à ação político-social” 1 2 e, consequentemente, encontra-se entre

laçada na área educacional através dos currículos, dos métodos pedagógi

cos, dos materiais didáticos, dos livros, das revistas, dos anais, enfim, em 

todos os campos que envolvem o ensino. Não há como fugir, portanto, de 

um posicionamento ideológico, quando se faz parte desse processo, tanto o 

docente como o discente.

1 SECAF. Livro-texto de enfermagem: realidade e perspectiva, 1986. p.4
2 SEVERINO. Educação e ... , 1986. p.39.

A literatura indicada pelos docentes das 83 Escolas de Enfermagem 

do País, trouxe elementos significativos para compreendermos como o dis

curso ideológico foi prescrevendo, às enfermeiras, maneiras de pensar e de 

agir.

Na perspectiva do gênero, estes elementos foram evidenciando-se 

desde a constatação do fato de a maioria doa docentes (96%) ser do sexo 

feminino, como também as autoras dos textos. Este contingente feminino 

somado aos fatos que marcaram a evolução da história da enfermagem, não 

podería deixar de provocar também, no ambiente cirúrgico, suas repercus

sões.

Dado as semelhanças das atividades da enfermeira de centro cirúrgi

co com o trabalho doméstico, lembrando, no caso da central de material, 

uma grande cozinha, estas contribuíram para que esta área do conhecimento 

fosse, não vista como científica, mas como um fazer menor e pouco prestigi

ado.

Esta situação nos leva a encarar com plenitude e consciência o fato 

de que, além da competência técnica, “é preciso tomarmos parte nas alian

ças políticas” 3 a fim de rompermos com a condição de marginalidade no se

tor saúde.

Na perspectiva do saber, pudemos constatar que o caminho da enfer

meira de centro cirúrgico, que a literatura define, segue os moldes do mo

delo biomédico, destacando a importância das técnicas em detrimento de 

outras áreas do conhecimento tais como: a ética, o ecossistema, a legislati

va, a ergonomia, a política, a economia, dentre outras. As temáticas des

envolvidas, tanto na Revista Enfoque como nos Anais do I e do II Congres

so Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, reforçaram esta evidên



cia, pois, houve o predomínio de estudos descritivos, em que 67% dos arti

gos envolviam prescrição de novas técnicas operatónas e/ou processamento 

de materiais médico-hopitalares; controle de equipamentos de esterilização; 

relatos de experiência de procedimentos metodológicos para a assistência 

de enfermagem perioperatória, em alguns casos, decorrente da entrada, no 

cenário hospitalar, de novo procedimento técnico (a exemplo dos transplan

tes), dentre outros.

Nestas produções teóricas, o discurso variava conforme a posição do 

sujeito, autor da mensagem; ora impondo a ideologia do seu meio, ora re

produzindo a do poder constituído na área da saúde, advindo do saber médi

co e dos avanços tecnológicos responsáveis pela reordenação das práticas, 

objetivando o avanço do capital.

No tocante aos livros da área de enfermagem em centro cirúrgico, ve

rificamos que a década de 80 foi fértil, no sentido de introduzirem no merca

do livros específicos nesta área, tanto de autoria nacional como internacio

nal. Por exemplo; Enfermagem na unidade de centro cirúrgico * 4, com o 

seu pioneirismo, representou um marco na formação da enfermeira de centro 

cirúrgico, e atualmente ainda lidera, entre os livros, como o mais indicado 

pelos docentes das 83 Escolas de Enfermagem no País, ou seja, 81% das 

instituições que responderam ao questionário por nós enviado.

LIMA. O que é enfermagem, 1994. p. 51.
4 De autoria de SILVA, et al. Vale ressaltar que a última edição, datada do corrente ano - 

1997 - apresenta revisão e atualização do conteúdo. Contudo, visto nosso prazo para a 
realização deste estudo, não o incluímos na amostra analisada.

Porém, esta produção literária mantém, em seu discurso, a preocupa

ção em atender às necessidades do mercado de trabalho, mediante a forma

ção de uma “chefe” de enfermagem que administra e fiscaliza o setor de pro

dução — centro cirúrgico e centro de material.

Por outro lado, o livro intitulado Centro cirúrgico: aspectos funda

mentais para a enfermagem 5, apesar de conter em sua primeira e segun

da edições, uma abordagem tecnicista, veio a sofrer mudanças significativas 

em sua terceira edição, quando as autoras acrescentaram o capítulo desti

nado á abordagem epidemiológica, possibilitando, assim, a aproximação 

deste saber das propostas de mudanças do modelo hegemônico da assis

tência à saúde.



Os livros de origem estrangeira que compuseram nossa amostra, ape

sar do número insuficiente (somente dois títulos), apontam semelhanças com 

os nacionais uma vez que tanto as partes descritivas como as conceituais 

são desenvolvidas de forma parecida. Percebe-se, nestes livros, o predomí

nio do discurso mecanicista e biologista, como por exemplo no livro Enfer
magem em centro cirúrgico 5 6, que se utiliza da descrição sucinta dos sis

temas do corpo humano, enfocando a anatomia e a fisiologia para falar de 

um ato operatório. Esta forma de escrever também é verificada em determi

nados artigos analisados, que tratam de temas sobre assistência de enfer

magem em cirurgia cardíaca, renal e hepática.

5 De autoria de GHELLERE. et al.
“ De autoria de SAMAMA. et al.

’ OLHAR INTERDISCIPLINAR: entendido como aquele que rompe com a compartimentali- 
zação do saber, influenciado pelo pensamento cartesiano, e avança em busca da totali-

Nossa análise parte do princípio de que este conteúdo é importante 

porém merece uma nova abordagem, que contemple o olhar interdiscipli- 

nar7, articulando-se com outras áreas do conhecimento, a fim de relacionar 

este saber à prática da enfermeira.

Precisamos buscar as conexões entre o conteúdo da anatomia e da 

fisiologia com a atividade assistencial da enfermeira de centro cirúrgico; re

lacionar o corpo humano com os instrumentais cirúrgicos que ela prepara 

para o ato operatório; questionar as finalidades e intencionalidades subja

centes às normas, rotinas e atribuições que a literatura impõe como verda

des.

É essencial entendermos que o livros e os artigos são elementos fun

damentais para a transmissão da ideologia dominante sob a idéia de um dis

curso aparentemente científico e, ideologicamente, colocado como neutro. 

Nesse contexto, as diversas formas da linguagem (escrita e simbólica) utili

zada nestas fontes têm estreita relação com o poder, merecendo, portanto, 

ser feito um exame rigoroso das formas sutis pelas quais a própria lingua

gem, enquanto instrumento, legitima esse poder.

Na confluência dessas colocações, situamos a importância de a en

fermeira de centro cirúrgico rever sua posição na sociedade, a fim de discer

nir o discurso ideológico que se agrega à sua própria produção teórica. Este 



posicionamento favorecería a categoria profissional enquanto grupo no mer

cado de trabalho, a conquistar novas perspectivas no campo cirúrgico, tanto 

no assistencial como no administrativo.

Em síntese, vimos que o discurso voltado para a manutenção de uma 

postura dogmática predominou nos textos analisados. À medida que os 

conteúdos são apresentados de forma reducionista, fora do contexto e in

questionáveis, induzem seus receptores a pensar e valorizar abordagens 

que atendem aos interesses dos grupos hegemônicos que integram o setor 

da saúde.

E o que pretendemos com este estudo? Não devemos esperar que, 

através da simples crítica da alienação condicionada pelo discurso ideológi

co dos textos, venha a se modificar a consciência das enfermeiras e que, 

graças a essas modificações (que é algo subjetivo), haverá mudanças objeti

vas. Esse processo só será possível através das transformações simultâ

neas (objetivas e subjetivas), nas próprias ações das enfermeiras enquanto 

docentes, discentes e/ou mesmo enfermeiras inseridas no contexto social. E, 

como ponto de partida, sugerimos rever nosso universo de palavras que re

presentam o discurso da teoria sobre enfermagem em centro cirúrgico pois, 

nos dizeres de ARANHA & MARTINS8

8 ARANHA & MARTINS. Filosofando, 1986. p.7

Se o homem não tem oportunidade de desenvolver e enriquecer a linguagem, torna-se 
incapaz não só de compreender o mundo que o cerca, mas também de agir sobre ele.

Nessa situação, estaríamos servindo de instrumento para a reprodu

ção dos discursos ideológicos, advindos tanto da saúde como da área edu

cacional.

Ao término deste estudo, sabemos que o processo de produção de 

conhecimento é dinâmico, necessitando ser introduzido nos centros forma

dores e nos hospitais, em busca de feed-back. Para tanto, a autora vê-se 

compromissada em enviar cópia do resumo desta dissertação a todas as ins

tituições envolvidas no estudo e, futuramente, procurar divulgá-lo em even

tos, periódicos, jornais e, se possível, em forma de livro.



O “DEPOIS” NUMA LINGUAGEM POÉTICA

ACABEI! E 0 QUE RESTOU ...

Mergulhei nos caminhos 
tão óbvios da existência 

das palavras 
das escritas 

das mensagens 
das "bem ditas"...

Elas estão por toda parte: 
para uns... reprodução 
para outros, a criação 

para poucos a autoridade 
que se impõe como verdade 

carreando uma multidão!

Adentrei nesse percurso 
que requer reflexão.

Cavando com todos os meios 
no escuro, na solidão 

cada idéias, sem exceção!

Agora levo comigo 
o desejo de ir em frente 

' explorando novos percursos 
buscando nova gente.

Rosa Maria Bottosso

Salvador, 22 de agosto de 1997
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ANEXO - II

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário do Canela S/N
CEP: 40.110.060 - Salvador-Bahia
Fone: (071) 245-8366 - Fax: 245-8224 PG: (071) 332-4452

Salvador, 30 de março de 19961

À(O) DD. DIRETOR(A) DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

PREZADO(A) SENHOR(A):

Na condição de Mestranda da Escola de Enfermagem na Universidade 
Federal da Bahia / Salvador, desenvolvo pesquisa pretendendo estudar a ide
ologia veiculada nos textos sobre ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO 
utilizados pelos docentes no ensino deste conteúdo. Portanto, venho, através 
desta, solicitar a V.S.a colaboração no sentido de encaminhar,ao(s) docente(s) 
responsáveis por este ensino, o questionário em anexo, a fim de que eu possa 
coletar os dados sobre estes materiais bibliográficos.

Considerando os prazos normais exigidos pelos cursos de pós- 
graduação, solicito à V.S.a, na medida do possível, o retorno do questionário até 
o dia 30 junho de 1996. Desde já, me comprometo na manutenção do sigilo éti- 
co/profissional das informações colhidas.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada e a valiosa contribuição, a 
qual favorecerá na ampliação dos conhecimentos nessa área, propiciando sub
sídios para uma reflexão acerca da prática profissional da enfermeira que atua 
em centro cirúrgico.

Atenciosamente,

ROSA MARIA BOTTOSSO
Mestranda da área de Enfermagem Médico-Cirúrqica 

Rua dos Coqueiros n 39 apto. 204 - Edifício Ipê
Jardim das Palmeiras - Cuiabá/MT CEP: 78.080-160 Telef: (065) 661:1176 

ou para a Escola de Enfermagem - UFBA - FAX: (071) 245: 8366

'Em virtude dos baixos índices de respostas no primeiro contato com as escolas, repetimos o 
envio deste questionário mais duas vezes, nos meses de julho/1996 e em janeiro/1997.



QUESTIONÁRIO

Na condição de Mestranda da EEUFBA, Salvador-Ba, gostaria de contar 
com sua colaboração quanto ao preenchimento deste questionário que faz 
parte do projeto de pesquisa, visando estudar a ideologia que permeia os con
teúdos dos textos utilizados para o ensino da ENFERMAGEM EM CENTRO 
CIRÚRGICO.

Desde já, me comprometo na manutenção do sigilo ético/profissional das 
informações colhidas e informo que os dados serão posteriormente publicados 
em nível científico.

Sem mais, agradeço antecipadamente a participação.

I- CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

1.1- Endereço da Escola:
Nome:

Rua:_______________________________________ N°___________________
B a i r r o:___________________ C idade:__________________________ U F. 
CEP:_______Telef.(____ )_______FAX:(__ )______Endereço eletrônico ______

1. 2- Tipo de administração da escola:
( ) Pública
( ) Privada
Outro (especificar)_______________________________________________

1.3- 0 curso de enfermagem abrange:
( ) Graduação
( ) Especialização de Enf. em Centro Cirúrgico
Outros (especificar)_______________________________________________

1.4- Sobre a biblioteca:
1.4.1- A escola de enfermagem possui biblioteca disponível aos alunos da gra
duação? ( )Sim ( )Não

Para o caso da resposta anterior ser AFIRMATIVA, responder os itens a, b e c.

a) - Como é o uso desta biblioteca, quanto à clientela?
( )de uso exclusivo para a escola de enfermagem
( )de uso geral para a escola de enfermagem e outros cursos

Explicações complementares que achar necessárias_____________________

b) - Os livros indicados como referencial para o ensino da enfermagem em cen
tro cirúrgico estão disponíveis para estudos na biblioteca?

( )Sim ( )Não ( )Alguns.
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c)-  Os anais e revistas indicados como referencial para o ensino da enferma
gem em centro cirúrgico estão disponíveis para estudos na biblioteca?

( ) Sim ( )Não ( ) Alguns

II - CARACTERIZAÇÃO DA(O) DOCENTE RESPONSÁVEL PELO ENSINO DO 
CONTEÚDO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

2.1- As seguintes questões devem ser preenchidas individualmente, pelo total 
de docentes envolvidos no ensino da enfermagem em centro cirúrgico.

a) ldade............................. anos
b) Sexo: ( )Fem. ( ) Mas.
c) Tempo de formado..................................
d) Tempo em que leciona o conteúdo de
enf. em Centro Cirúrgico.........................
e) Formação:

( )Graduação
( )Especialização
( )Mestrado
( )Doutorado 
Outro...................................................

a) ldade.............................. anos
b) Sexo: ( )Fem. ( ) Mas.
c) Tempo de formado........................
d) Tempo em que leciona o conteú
do de enf. em Centro Cirúrgico.....
e) Formação:

( ) Graduação
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado 
Outros....................................

III- CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO UTILIZADO NO 
ENSINO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

3.1- Qual(is) o(os) livro(s) que vêm sendo utilizados como fonte de informação 
bibliográfica para o ensino do conteúdo de enfermagem em centro cirúrgico no 
período de 1990 -1996?

3.2- Por que foi (foram) escolhido(s) este(s) livro(s) como fonte de informação?

TÍTULO DO LIVRO AUTOR(ES) EDITORA ANO/EDIÇÃO

3.3- Qual(is) o(s) periódicos que vêm sendo utilizados como fonte de informa
ção bibliográfica para o ensino do conteúdo de enfermagem em centro cirúrgi
co no período de 1990-1996?

PERIÓDICO (revista e anais ) ANO VOLUME NÚMERO
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ANEXO - III

QUADRO 7

Relação dos livros indicados pelos docentes que desenvolvem o ensino do 
conteúdo de Enfermagem em Centro Cirúrgico nas Escolas de Enfermagem.

Brasil. 1996.

TÍTULO DO LIVRO (EDITORA) AUTORA (res)

Total de
Escolas 

que 
indicaram

N %

- Enfermagem na Unidade de Centro Cirúrgico 
(EPU)

SILVA, d’A. et. al. 68 81

- Centro Cirúrgico: Aspectos fundamentais para 
enfermagem (EDUFSC)

GHELLERE, Terezi- 
nha et. al.

47 57

- Enfermagem na sala de recuperação pós- 
anestésica (INTERAMERICANA)

DRAIN, Cecil B. &
SHIPLEY, Susan B.

38 46

- Buscando compreender a infeção cirúrgica 
(ATHENEU)

LACERDA, Rúbia et. 
al.

29 35

- Instrumentação cirúrgica (ATHENEU) PARRA, O.& SAAD, . 28 34

- Enfermagem em centro cirúrgico (ANDREI) SAMAMA, Guy 27 33

- I écnica na sala de operação 
(INTERAMERICANA)

BERRY, & KOHN, M 25 30

- Enfermagem na sala de cirurgia 
(INTERAMERICANA)

BROOKS, Shirpley 22 26

- As bases da cirurgia ((EPU) GOLDENBERG, S &
BEVILACQUA, R.G.

20 24

- Esterilização e desinfeção - fundamentos 
básicos- Processos e controles. (CORTEZ)

COSTA, V.R. et. al. 08 09

- Recuperação Pós-Anestésica (COLINA) ELTRINGHAN, R. 08 09

- Manual de instrumentação cirúrgica (CULTURA 
MEDICA)

PURITA, Fernando 07 08



reanimação (ATHENEU)

- Enfermagem na clínica cirúrgica (EPU) KAWAMOTO, Emilia 07 08

- Infeção hospitalar: prevenção, diagnóstico e 
tratamento (MEDIS)

ZANON, Uriel 06 07

- Centro cirúrgico e material de instrumentação 
cirúrgica. (SÃO CAMILO)

RUSSO, Rute Gentil 04 05

- Centro cirúrgico e centro de abastecimento 
(SESC)

CASTELLANOS, B. 
et. al.

04 05

- Manual de controle de infeção em cirurgia (EPU) FERRAZ, E. et. al 03 04

- Acidentes em anestesia (COLINA) TSCHIRREN, Bruno 03 04

- Principies and methods of sterilization in helth 
Science, (s/ especificar editora)

PERKINS, J.J. 01 01

- Fundamentos de anestesia (INTERAMERICANA) CHUNG, P.& LAN, A. 01 01

- Técnica cirúrgica (ATHENEU) GOFFI, F. 01 01

- Anestesiologia (ATHENEU) POSSO, I.P. 01 01

- Enfermagem cirúrgica (INTERAMERICANA) Le MATRE, G. 01 01

- Manual de anestesiologia e princípios de LEITÃO, F.B.P. 01 01

Fonte primária: 83 questionários recebidos. Brasil, (1996).



ANEXO - IV

QUADRO 8

Relação dos anais e periódicos indicados pelos docentes que desenvolvem o 
ensino de Enfermagem em Centro Cirúrgico nas Escolas de Enfermagem. 

Brasil. 1996.

Fonte primária: 83 questionários recebidos. Brasil, (1996).
Nota. A maioria (97%) das Escolas indicou somente o titulo da revista e o restante (03%) indi
cou, além do título, o volume, o número e o ano do artigo utilizado

TITULO DOS ANAIS E PERIÓDICOS
Total de 

Escolas que 
indicaram

N %

- Revista Enfoque 55 66

- Anais do I e II Congressos Brasileiro de Enfermagem em Cen
tro Cirúrgico

42 51

- Revista da Escola Paulista de Enfermagem 21 25

- Revista da Escola de Enfermagem da USP 14 17

- Revista Brasileira de Enfermagem 13 16

- Nursing out Look 08 10

- Revista Gaúcha de Enfermagem 06 07

- AORN - Journal 05 06

- Âmbito Hospitalar 04 05

- Revista Latino Americana de Enfermagem 03 04

- Revista Texto & Contexto 01 01

- Revista Baiana de Enfermagem 01 01

- American Journal of Nursing 01 01

- Não preencheram este item 23 28



ANEXO -V

QUADRO 9

Relação dos artigos específicos da área de Enfermagem em Centro Cirúrgico, 
publicados na Revista Enfoque, no período de 1990 a 1996, analisados 

neste estudo. Brasil. 1996.

ANO V. N. MÊS TÍTULO DO ARTIGO AUTORIA
1990 18 2 set. • Problemas psico-espirituais do paciente 

cirúrgico
Enfermeiras

18 1 mar./jul. • Reutilização de artigos médico-
hospitalares

• Forma alternativa de reprocessamento de 
luvas cirúrgicas.

• Elaboração de software para prescrição de 
enfermagem na sala de recuperação pós- 
anestésica do Hospital das Clinicas de 
Porto Alegre

Farmacêutico

Enfermeiras

Enfermeira e
Médico

1991 19 4 dez. • Materiais de embalagens no processo de 
esterilização por óxido de etileno

Eng. Químico

19 3 set. • 0 significado da experiência de instru
mentação cirúrgica para os alunos do cur
so de graduação em enfermagem

Enfermeiras

19

19

2

1

jun.

abr.

• Expectativas dos alunos de enfermagem 
médico-cirúrgica frente ao estágio na uni
dade de centro cirúrgico.

• Implantação do serviço de cirurgia cardía
ca em Hospital Geral: relato de experiên
cia.

• Atuação do enfermeiro no centro cirúrgico: 
atividade X tempo.

• Considerações sobre o planejamento de 
recursos humanos em enfermagem em 
centro cirúrgico.

Alunos de
Enfermagem

Enfermeiras

Enfermeira

Farmacêutico

1992 - - - • A REVISTA NÃO FOI PUBLICADA -
1993 20 4 out. /nov. 

e dez.
• Reutilização de artigos médico-

hospitalares: uso do óxido de etileno.
Farmacêutico

20 3 jul./ago. • Cirurgia video-assistida: um caminho para 
o ano 2.000

Equipe da
Divisão Ethi- 
con Endo-
Surgery.



FONTE: Revista Enfoque do ano de 1990 a 1996.
NOTA: Foram selecionados somente os artigos que tratavam de assuntos abordados no ensino 
do conteúdo de Enfermagem em Centro Cirúrgico, de autoria tanto de profissionais Enfermei- 
ras(os) bem como de outras áreas.

20 1 abr.
•

•

•

Procedimento de limpeza, em sala 
cirurgia nos hospitais de Campinas 
Cirúrgia vídeo - assistida

Embalagens Hospitalares

de
Idem acima.

Idem

Idem

1994 21 3 jul./ dez. • NÃO TEM ARTIGOS ESPECÍFICOS

21 2

1

abr./maio 
e jun.

jan./fev. 
e mar.

a

•

Novas técnicas de esterilização ambiental 
da unidade de centro cirúrgico.
Controle da contaminação ambiental da 
unidade de centro cirúrgico.

Farmacêutico

Enfermeira

1995 22 4 dez. •

•

Problemas e limitação da esterilização por 
óxido de etileno no âmbito hospitalar. 
Procedimentos de limpeza em salas cirúr
gicas nos hospitais de Campinas.

Enfermeira

Enfermeiras

22 2 jun. • Sterrad - opte pelo futuro Farmacêutico

22 1 mar.

•

•

Barreiras que protegem vidas

NÃO TEM ARTIGOS ESPECÍFICOS

Gerente da
Johnson &
Jonhson

1996 - - - • A REVISTA NÃO FOI PUBLICADA



ANEXO -VI

QUADRO 10

Relação dos artigos publicados nos Anais do I e do II Congresso Brasileiro de 
Enfermagem em Centro Cirúrgico, analisados neste estudo.

Brasil. 1996.

ANO____ TÍTULO DO ARTIGO DOS ANAIS________________
1.994 • Análise da assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica den

tro do contexto hospital governamental de ensino.
• Avaliação da qualidade do cuidado de enfermagem em recuperação anesté

sica.
• O estresse e o processo de trabalho do enfermeiro na unidade de Centro de 

Material.
• A situação de medo e ansiedade face ao transporte do paciente cirúrgico
• Uma visão sistêmica do transporte de paciente cirúrgico.
• Informatização de montagem de cirurgias - relato de experiência.
• Enfermeiro de centro cirúrgico: sua liderança na visão do pessoal auxiliar.
• Atuação da enfermeira em central de esterilização por óxido de etileno.
• O enfermeiro e a pesquisa em centro cirúrgico.
• A percepção do aluno de enfermagem sobre a ansiedade em centro cirúrgi

co.
• Controle e validade do processo de esterilização por óxido de etileno.
• Antissepsia das mãos para procedimentos cirúrgicos: influência da antissep- 

sia complementar.
• Tomada de decisão do enfermeiro na recepção do paciente de urgência no 

Centro Cirúrgico.
• Motivos que levam as enfermeiras de centro cirúrgico a não realizarem uma 

assistência de enfermagem de forma sistematizada.
• Controle informatizado do tempo utilizado pelas equipes em sala de cirurgia.
• O paciente cirúrgico e seus direitos: uma reflexão para o enfermeiro.
• Banco de ossos: experiência da Escola Paulista de Medicina.
• Considerações gerais sobre o relacionamento aluno-paciente na disciplina 

de Enfermagem em Centro Cirúrgico
• Identificação dos diagnósticos de enfermagem no transoperatório de crian

ças submetidas à cirurgia cardíaca.
• Relato de experiência: planejamento e organização dos recursos materiais e 

humanos em cirurgias laparoscópicas.
• Parecer dos alunos quanto ao ensino de instrumentação cirúrgica no curso 

de graduação em enfermagem.
• Avaliação do levantamento e abordagem dos problemas pré-operatórios.
• Dimensionamento de pessoal de enfermagem em Centro Cirúrgico.
• Circulante de sala de operação: crenças e percepção.
• A atuação das enfermeiras na assistência e sistematização de enfermagem 

na cirurgia cardíaca.



1.995

• Relato de experiência de um grupo de enfermeiras de Centro Cirúrgico do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre a montagem de um serviço de trans
plante de fígado.

• Proposta de padrões mínimos para o uso de agentes químicos no processo 
de descontaminação e desinfeção de equipamentos e artigos hospitalares.

• Atuação profissional de egressos dos cursos de especialização de enferma
gem em Centro Cirúrgico.

• Análise da operacionalização da sistemática da assistência de enfermagem 
em um hospital privado do município de São Paulo.

• Proposta de um plano de cuidados computadorizados ao paciente submetido 
a transplante renal.

• Óxido de Etileno: risco ocupacional.
• Central de esterilização de material: em busca da qualidade.
• Planejamento e organização da Unidade Central de Anestesia do Hospital 

das Clínicas de Porto Alegre.
• Bisturi elétrico: relação entre treinamento e grau de conhecimento de seu 

manuseio pelo circulante de sala operações.
• Análise comparativa do custo da utilização de luvas com reprocessamento e 

sem reprocessamento.
• Assistência de enfermagem no período transoperatório de transplante de 

fígado.
• Controle de qualidade na Central de Material e Esterilização. _____
• Análise de fatores proxêmicos em situação de pós-operatório
• Proposta de padrões mínimos do controle da contaminação ambiental da 

sala de operação.
• Proposta de orientação no pré-operatório de cirurgias ambulatoriais ortopé

dicas.
• Construindo um marco conceituai a partir da teoria do alcance dos objetivos 

de Imogene King, para fundamentar a assistência de enfermagem ao cliente 
cirúrgico ambulatorial.

• Revisão sobre os aspectos de ventilação em Centro Cirúrgico.
• Sinalização no ambiente do Centro Cirúrgico: percepção de estagiários sobre 

a sua importância.
• Uniforme privativo e paramentação cirúrgica, quem sabe usá-la?
• Proposta de sistematização da assistência de enfermagem no período pré- 

operatório.
• Estudo exploratório de conhecimento dos circulantes de sala de operação 

sobre radioproteção em centro cirúrgico: subsídios para elaboração de reco
mendações práticas.

• Prevenção de acidentes com bisturi elétrico em centro cirúrgico: um papel 
para a equipe de enfermagem e de engenharia clínica.

• Atividades do auxiliar de anestesia.
• Assistência de enfermagem a pacientes adultos submetidos a suporte circu

latório.
• Identificação das expectativas dos pacientes cirúrgicos relacionados às ori

entações pré-operatórias.
• Contribuição ao estudo de fatores ergonômicos relacionados com a ocorrên

cia de dores nas costas em Centro Cirúrgico.
• Estudos sobre os acidentes de trabalho ocorridos com a equipe de enferma- 

gem em Unidade de Centro Cirúrgico de um hospital geral - São Paulo.



• Aspectos éticos da assistência de enfermagem ao cliente cirúrgico ambulato- 
rial no Centro Cirúrgico e na Sala de Recuperação Anestésica: reflexões.

• Assistência de enfermagem no pós-operatório imediato de pacientes subme
tidos a colecistectomia por mini-laparoscopia em sistema ambulatorial - relato 
de experiência.

• Bisturi elétrico: perigo potencial para o paciente e equipe, recomendações 
práticas para seu manuseio.

• O laboratório de enfermagem em Centro Cirúrgico.
• Avaliação emancipatória do subsistema psicossocial de um sistema de 

transporte num centro cirúrgico.
• Relato de experiência sobre a atuação da enfermeira na Unidade de Cirurgia 

Ambulatorial.
• Relato de experiência com o uso de compostos clorados orgânicos na limpe- 

za/desinfeção de Centro Obstétrico.
• Reestruturação de um instrumento de registro das ações de enfermagem no 

período pré e transoperatório - Relato de experiência.
• A satisfação no trabalho do enfermeiro de centro de material.

_____ • Estudo dos fatores de risco para o diagnóstico de alto risco para infeção, 
FONTES: Anais do I e do II Congresso de Enfermagem em Centro Cirúrgico ocorridos nos 
anos de 1993 e 1995, São Paulo. Brasil (1996).



ANEXO VII

QUADRO 11

Distribuição por área de conhecimento, dos artigos publicados nos Anais e na 
Revista Enfoque, que compuseram nossa amostra. Brasil. 1996.

e os artigos da Revista Enfoque selecionados no período de 1990 a 1996. 
Nota: COBECC: Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico

AREA DE PESQUISA ANAIS DO I COBECC ANAIS DO II COBECC REVISTA ENFOQUE

ASSITENCIAL 12 11
04

TECNOLÓGICA 07 07 12

SAÚDE 
TRABALHADOR

01 04 -

ÉTICA - 01 -

COMUNICAÇÃO - 01 -

ADMINSTRAÇÃO 11 - 02

ENSINO/PESQUISA 05 01 02

OUTROS 01 - -

Fonte: Anais do I e do I Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico
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