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MIRANDA, F.A.N. Representações sociais sobre a atuação do

enfermeiro psiquiátrico no cotidiano. 2002. 230p. Tese (Doutorado) –
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto.

RESUMO

Captar a atuação cotidiana do profissional enfermeiro e suas representações
sociais no contexto institucional psiquiátrico, foi o objetivo desta pesquisa.
Neste cotidiano, o enfermeiro está envolvido com conflitos, tensões,
contradições, ambivalência e polissemia. Utilizou-se um instrumento
projetivo (TSC), com 16 cenas que retratam a atuação do enfermeiro no
contexto institucional. Nas duas etapas de coleta dos dados, os sujeitos
participantes eram 17 enfermeiros assistenciais de cinco instituições
psiquiátricas do município de Ribeirão Preto e 17 enfermeiros pósgraduandos [ensino e pesquisa], doutorandos em Enfermagem Psiquiátrica,
atendendo aos critérios éticos. Os achados foram submetidos à Análise de
Conteúdo e à análise léxica do ALCESTE, com o suporte teórico das
Representações Sociais. Os resultados mostram que o enfermeiro atua junto
ao doente mental utilizando-se de artifícios mediados pelas relações
técnicas, interpessoais, interacionais e institucionais. Considerando as
permanências e diversidades de sua atuação, observa-se o afastamento do
enfermeiro do objeto central do seu trabalho, o doente mental. Os elementos
periféricos sustentam sua posição, percebida através das metáforas da
atuação como controle, poder, limites e saber. Emanam desses resultados
as representações sociais polêmicas, mediadas pela teoria implícita da
dissonância cognitiva.
Palavras-chaves:

Representações

Atuação; Profissional Enfermeiro.

Sociais;

Procedimentos

Projetivos;
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MIRANDA, F.A.N. Social representations of psychiatric nurse’s daily
performance. 2002. 225p. Thesis (Doctor’s Degree Program) – Nursing
School of Ribeirão Preto, São Paulo University, Ribeirão Preto.

ABSTRACT

This research aimed at finding out the nurse’s performance and its social
representations in the psychiatric institutional context. In his daily activities,
the nurse becomes involved in conflicts, tension, contradiction, ambivalence
and polysemy. A projection tool (TSC) comprising sixteen scenes, which
portray the nurse’s performance in the institutional context, was used. The
data were gathered from a sample of seventeen social nurses from five
psychiatric institutions of Ribeirão Preto and seventeen postgraduate nurses
who has been attending the Doctor’s Degree Program in Psychiatric Nursing.
The findings were submitted to content and ALCESTE lexical analyses,
guided by studies of social representations. The results of this research show
the way nurse treats his mental ill patients is linked to technical,
interpersonal, interacting and institutional relationships. Consequently, one
can notice the nurse keeps himself away from his main object, that is, the
mental ill, if the permanence and diversity of his performance is considered.
The peripheral elements support nurse’s performance and this can be
perceived through such metaphors as control, power, limits and knowing.
Thus, controversial social representations, mediated by implicit theory of
cognitive dissonance, are present in the results of this research.
Key-word: Social representation; projection tool; daily activities; nurse’s
performance
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MIRANDA, F.A.N. Representaciones Sociales sobre la actuación del
profesional de enfermero psiquiatrico en el cotidiano. 2001. 230p. Tesis
(Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto. Universidad de São
Paulo, Riberão Preto.

RESUMEN

Captar la actuación cotidiana del profesional de enfemero y sus
representaciones, en el contexto institucional psiquiatría fue el objetivo de
está investigación. En este cotidiano, el enfermero está envuelto en
conflictos, tenciones, contradicciones, ambivalencia y polissemia. Se utilizó
un aparato proyectivo (TSC) con 16 escenas las cuales retratan la actuación
del enfermero en el contexto institucionale. En la dos fases de la colección,
los partícipes eran 17 enfermeros asistenciales de cinco instituciones
psiquiatrico del municipio de Ribeirão Preto y 17 enfermeros posgraduados
(enseñanza

y

pesquisa)

doctorandos

en

enfermaje

en

Psiquiatría,

atendiendo a los criterios éticos. Los hallasgos fueron sometidos a Análisis
de Contenido e a Análisis Lexico de ALCESTE con el suporte teórico de las
representaciones sociales. Los resultados demuestran que el enfermero
actua junto al enfermo mental utilizándose de los artificios mediados por las
relaciones técnicas, interpersonales, interaccionales e institucionales.
Considerando las permanencias y diversidades de su actuación se observa
que el enfermero se aleja del objeto central de su trabajo, el enfermo mental.
Los elementos perifericos sostienen su posición, percibida por entre las
metaforas de la actuación como control, poder, límites y saber. Emanan de
eses resultados, las representaciones sociales polémicas, mediadas por la
teoría implícita de la disonancia cognoscitiva.
Palabra-clave: Representaciones sociales; Aparato proyectivo; Actuación;
profesional de enfemero.

A motivação para pensar o cotidiano
através das relações do eu com o outro

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

1

O que será que faz ou leva uma pessoa a
se interessar em investigar uma outra? O
que será que faz ou leva outra pessoa se
mostrar a ela? Será que a ciência é a única
justificativa para eu conhecer uma pessoa e
abrir sua vida para a minha? Porque uma
pessoa contaria coisas verdadeiras, falaria
de sentimentos a quem lhe é praticamente
desconhecido?
Trench (1999)

Ao construir o desenho teórico dessa tese, deparei-me com
inúmeras dúvidas sobre o arcabouço teórico que estava sendo engendrado
por meus neurotransmissores, em especial, pelo estoque armazenado de
diferentes contribuições, visto que havia bebido na fonte de diferentes
autores e correntes teóricas, filosóficas e epistêmicas que olhavam o
cotidiano.
As inquietações acompanhavam-me em função das exigências do
modelo científico quanto a forma de pensar e produzir conhecimento na
academia, as críticas e as exigências da fidedignidade, validade e
confiabilidade que conferem linearidade ao trabalho acadêmico.
Meu objeto de pesquisa, o cotidiano, é algo físico que encerra o
abstrato. No sentido físico, a tridimensionalidade tem como limites a altura, a
largura e o comprimento definindo o espaço, num dado tempo. No sentido
abstrato, configuram-se significados do espaço físico como formas de
explicar as relações humanas desta dimensão, definindo um tempo, num
dado espaço.

2

O cotidiano, compreendido como tridimensional, assemelha-se a
uma película ou um filme em três dimensões (3D), onde é preciso descobrir
a nitidez das imagens, uma vez que a olho nu estas apresentam-se
imprecisas e vagas. Assim, é preciso descobrir o “terceiro olho” para
simplesmente captar a impressão imagética e os conteúdos explícitos e
implícitos que preenchem todos os espaços do ambiente projetado.
De

um

lado,

é

possível

compreender

os

elementos

tridimensionais, tais como altura, largura e comprimento, ampliando a visão
da realidade circundante e, com isso, aproximar-se um pouco mais da
essência e da natureza da cotidianeidade, marcada pelas metáforas do
poder, saber, controle e limites dessa realidade.
Por outro lado, é necessário deixar-se embevecer pela energia
das diferentes interlocuções com diferentes autores para ampliar a
compreensão para além das metáforas, na expectativa de entender o
universo de atuação do profissional enfermeiro, no contexto dos serviços de
saúde mental e psiquiátricos.
Nessa

aproximação

teórico-conceitual,

acompanhou-me

a

autocrítica sobre minhas limitações, a respeito de métodos, técnicas e
abordagem para olhar este contexto polissêmico, ambivalente e conflitivo,
tendo em vista a condição de profissional da área, quer na assistência
clínico-prática, quer na docência e pesquisa.
Entendo que meu olhar capta um recorte do cotidiano situado
num dado e determinado registro sócio-histórico, cuja verdade, sobre esta
temática, é algo fugidia, flutuante, aberta, dinâmica e volátil, que se desloca
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para outras esferas e domínios trans ou interdisciplinares. A partir disso
reconheço que essa tese limita-se a compreender parcialmente o cotidiano
psiquiátrico e de saúde mental, através da atuação do enfermeiro.
O presente estudo não reflete um conhecimento retilíneo, pronto e
acabado, mas fractal, cabendo a cada leitor descobrir e aproximar seu
entendimento deste espectro conceitual e imagético.
A Técnica de Investigação em Situações Cotidianas, ou
simplesmente TSC, por ser um procedimento projetivo (Miranda, 1996),
sugere a revisão de um acontecimento cotidiano com possibilidades de ser
acessado através de lembranças vividas, relatadas ou imaginadas, nas
múltiplas interações entre os sujeitos psicossociais.
O

cotidiano

do

profissional

enfermeiro

é

captado

pelas

manifestações discursivas emanadas do TSC sobre a atuação do mesmo,
originando imagens (re)produtoras de sentido do contexto institucional. As
relações que se estabelecem entre o pesquisado e o TSC remetem para a
esfera do conhecido, criando um jogo de fantasias que envolve os sujeitos
psicossociais e o contexto à medida que as imagens evocadas revelam a
lógica estruturante do trabalho, tornando-o compreensível para si e para o
outro, sendo este outro o doente mental. Ambos sabem da posição
demarcatória da linha divisória em que estão colocados. E, assim
incorporam e desempenham seus papéis.
A compreensão do cotidiano situa o enfermeiro, objeto-sujeito da
ação, como produtor de sentidos sobre o contexto, redimensionando-o, tanto
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pelas verossimilhanças, quanto pelos estranhamentos derivados das
relações estabelecidas entre ele e o doente mental.
O TSC criou uma atmosfera de espontaneidade entre entrevistado
e entrevistador, possibilitando captar aspectos implicados no cotidiano que
encerra a dimensão de totalidade.
A facticidade da enfermagem no cotidiano frente à atuação
profissional vai além do cumprimento da estandartização das normas e
rotinas institucionais e da relação com o doente mental, por ser uma questão
ontológica.
Partindo dessa condição, tanto o enfermeiro como o doente
mental, modificam sua conduta, conferindo um movimento único e singular
no qual e pelo qual a apreensão da realidade não é captada isoladamente,
mas pelas determinações contextuais e das relações humanas, tornando o
cotidiano factível.
As representações sociais da atuação do profissional enfermeiro
são, ao mesmo tempo, individuais e sociais, por sua relação entre o eu com
o outro, ou seja, pela alteridade. O enfermeiro é também objeto do seu
próprio conhecimento, conferindo sua marca que se caracteriza como uma
construção

identitária

multifacetada.

Para

Andrade

(1999),

esse

reconhecimento identitário pode ser mutante e contraditório entre si, mas
mantém uma certa organização, coerência e estabilidade interna.
Segundo Jodelet (1984, 1989), as representações sociais têm
funções de comunicação, apreensão e controle social possibilitando a
interpretação da realidade circundante. Esta interpretação rege nossas
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relações com o mundo, orientando e organizando as formas de comunicação
e de conduta.
Reconheço que os diferentes serviços de saúde mental e
psiquiátricos atuais, ainda caracterizados pelo aspecto custodial e pelo
tratamento farmacoterápico, revelam o baixo impacto na reabilitação
psicossocial e na reinserção social do doente mental institucionalizado,
tendo em vista os parcos instrumentos substitutivos ao modelo médico
custodial. Assim, perpetua-se uma triste realidade social marcada pela
diferença entre o profissional e o doente mental, entre a pessoa e o louco,
entre o aceito e o rejeitado, entre o integrado e o alienado, entre o incluso e
o excluído.
Teci o desenho do presente trabalho, alimentando-me das
contribuições da Teoria das Representações Sociais e dos seus avanços no
campo conceitual, dos procedimentos projetivos, como instrumento técnico
e, finalmente, da interlocução com estudiosos de outras áreas sobre
questões que permeiam o cotidiano do profissional enfermeiro.
Entendo que, em todas as circunstâncias cotidianas, a conduta
diz respeito aos diferentes graus de conhecimentos, habilidades e
competências de cada ser humano, especialmente o enfermeiro, que através
de sua atuação e do seu modo de ser encerra a compreensão do cuidado
como um valor humano. Encerra portanto, sua dimensão bioética.
Tradicionalmente, o trabalho da enfermagem na área psiquiátrica
constitui um espaço onde as decisões e as condutas adotadas são
consideradas alternativas e irrelevantes. Por outro lado, são valorizadas
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como atribuições na esfera da gerência, na esfera administrativa ou
burocrática. Aquelas atividades consideradas subjetivas do ponto de vista do
tecnicismo, revelam um modo de fazer de enfermagem, pois muitas delas
dependem de decisões do enfermeiro em condições e situações específicas
nem sempre objetivadas. É uma zona pouco clara e aceita pelos
profissionais enfermeiros. Se de um lado pode ser o campo propício para a
criatividade, por outro, o seu caráter não previsto o situa no nível da intuição
e da subjetividade, portanto âmbito pessoal. Ambas tendem a revelar a
incapacidade do enfermeiro atuar de forma negociada e participativa para
dar solução aos conflitos emergentes.
No cotidiano, ou seja, o locus da atuação do profissional
enfermeiro, a produção do saber e de sentido conforma dimensões
explicativas das diferentes formas do conhecimento. Estas provêem do
saber popular, científico, filosófico e teológico. Para Waldow (1998) o
conhecimento da enfermagem tem características empírica, ética, específica
e estética, diferenciando-se do modelo hegemônico de ciência.
O presente estudo tem por objetivo analisar a atuação do
profissional enfermeiro e suas representações sociais no cotidiano
institucional psiquiátrico.
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Dar sentido ao mundo é uma prática social
que faz parte de nossa condição humana.
Desenvolvemos essa atividade nas relações
que compõem o cotidiano, o qual, por sua
vez, é atravessado por práticas discursivas
construídas a partir de uma multiplicidade
de vozes. As idéias com as quais
convivemos, as categorias que usamos para
expressá-las e os conceitos que buscamos
formalizar são constituintes de domínios
diversos (da religião, da arte, da filosofia, da
ciência) e de grupos que nos são próximos
(família,
escola,
comunidade,
meio
profissional, etc.) e da mídia em geral.
Spink & Menegon (1999)

Como construir a rede de significados teóricos para compreender
o cotidiano, a atuação, as representações sociais do enfermeiro no contexto
institucional psiquiátrico e seus aspectos relacionais? Foram tantas idas e
vindas, aprendendo a aprender, num exercício contínuo para apreender os
saberes sobre o meu objeto de estudo. Nesse tempo precisei controlar as
minhas necessidades, anseios, medos e ilusões sobre o processo de
produzir um conhecimento em enfermagem.
Parti do princípio de que deveria confrontar e conversar com os
autores à medida que eles me ajudavam a esboçar o recorte sobre o
cotidiano. Assim, entre a insustentável leveza de viver o cotidiano e produzir
um conhecimento sobre o mesmo, optei em registrar, encadeando os
assuntos que me fizeram compreendê-lo, uma espécie de preparação
indutiva para revelar e valorizar a complexidade existente entre as diferentes
coisas do cotidiano e sua cotidianeidade.
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Cotidiano: um mosaico teórico e de significados para a experiência humana

Ao contextualizar a prática da enfermagem no Brasil, esta vem ao
encontro dos interesses sócio-econômicos da sociedade, especialmente da
medicina. Este modelo instalou-se no espaço hospitalar, substituindo as
congregações religiosas responsáveis pela direção dos serviços e pela
assistência aos doentes. Com o decorrer do tempo surgiu, além dos
hospitais privados, a necessidade de intensificar as práticas de saúde
pública, através das campanhas sanitárias na zona urbana e na zona rural.
Com a reorganização dos serviços de saúde, o enfermeiro1,
dentre outros profissionais, tem sido chamado a participar deste processo
assumindo as funções de direção dos serviços de enfermagem.
A prática da Enfermagem fundamenta-se no tripé nightingaliano
formado pela assistência, o ensino e a pesquisa, reveladora de um modo de
inserção da mulher no mundo do trabalho. Este adota o modelo fabril de
organização administrativa. Embora o trabalho na saúde não tivesse a
conformação da produção seriada da indústria, estes modelos foram
consolidados pelo seu caráter manual e através da divisão sexual do
trabalho. Segundo Antunes (2001) a divisão sexual do trabalho fabril
delegava às mulheres atividades mais elementares que exigiam menor
qualificação. Nesta lógica a enfermagem se conforma.
A recuperação e a devolução do homem produtivo exigia a lógica
cartesiana e mecanicista. Tradicionalmente, o trabalho em enfermagem é
projetado sobre tempos e movimentos, onde as técnicas são executadas

1

O termo enfermeiro é usado no texto sem referência ou conotação de gênero; diz respeito a ambos os sexos.
Assim, freqüentemente, também utilizo a expressão profissional enfermeiro, como forma de distanciar aspectos
caritativos, vocativos e voluntário típico das ocupações e, tradicionalmente associados ao mesmo. E, assim
referendando a terminologia da Lei do Exercício Profissional.
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priorizando-se os aspectos repetidos da atividade, em detrimento da ação
intersubjetiva das relações interpessoais.
Freqüentemente, o termo “prática” está associado à assistência
de enfermagem no contexto hospitalar e encerra uma ação mecânica,
traduzida pela destreza manual, aperfeiçoada através de procedimentos
técnicos, reflexo do modo organizativo baseado e intensificado na vigência
dos modelos taylorista e fordista. Somando-se a uma ética utilitária marcada
pelas exigências e rigores comportamentais de um modelo vitoriano de
inserção da mulher no espaço público, marca a divisão sexual, técnica e
social do trabalho no interior dos serviços de saúde.
Para Antunes (2001) o binômio taylorismo/fordismo atende a
exigências do capital, combatendo o desperdício, reduzindo o tempo e
aumentando o ritmo do trabalho. Dessa forma, o trabalho tornou-se
parcelado

e

fragmentado,

coexistindo

uma

separação

nítida

entre

elaboração e execução. Assim reduziu-se a atividade de trabalho a uma
ação mecânica e repetitiva, submetida a uma estrutura hierarquizada e
verticalizada.
No domínio da psicologia, Rouquette (1998) diz que a noção de
prática é de um "pau pra toda obra" e que encerra pelo menos dois
aspectos: a realização de uma ação (conduta efetiva) e a freqüência (ou,
correlativamente, a familiaridade para o sujeito) dessa realização. A própria
ação pode ser decomposta em duas vertentes: a maneira de fazer e as
conseqüências percebidas desse fazer.
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Rouquette (1998) considera quatro aspectos relevantes da
prática: a passagem ao ato, recorrência, maneira de fazer e o cálculo. Ele
discute que a maneira de fazer refere-se àquelas atividades que envolvem
“procedimento” e “desempenho”, enquanto a freqüência remete-se ao
cálculo: avaliação, argumentação, decisão, e correção.
Focalizando o termo prática no domínio da Enfermagem e sua
relação com as transformações sociais, Verderese (1980) afirma que o
desenvolvimento desta prática está relacionada com a prática de saúde
determinada tanto pela estrutura econômica, quanto pelas instâncias
jurídicas políticas e ideológicas no Brasil e América Latina.
Prosseguindo diz que a enfermagem brasileira e latino-americana
desempenha papel relevante na reorganização dos hospitais, sob o controle
da medicina para garantir, através da sua disciplina, moralidade e vigilância,
assim como a manutenção da força de trabalho produtiva.
Foi no interior dos hospitais que se deu a institucionalização da
enfermagem, respeitados os diferentes contextos das transformações
sociais, onde observam-se ainda, a divisão social e de gênero do trabalho da
enfermagem, conferindo status diferenciado para seus profissionais.
No contexto das instituições de saúde, o profissional enfermeiro
freqüentemente se vê assoberbado frente às múltiplas solicitações da
estrutura organizacional e das demandas dos usuários e dos recursos
humanos

profissionais.

Atua

como

um

amortecedor

dos

conflitos

subjacentes ao contexto institucional, em nível de atenção à saúde mental.
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Além de ser um elemento catalisador do atendimento ao doente
mental2 frente aos demais profissionais da equipe de enfermagem, o
profissional enfermeiro é aquele que detém o conhecimento e a experiência
na resolução dos problemas institucionais e profissionais, construindo sua
realidade e o seu cotidiano através de relações que são forjadas ou
estabelecidas e suas representações sociais.
Para Teves (1992) a realidade não é um fato autônomo. Está
circunscrita a um grupo de sujeitos que compartilham entre si (em forma de
concepção e de percepção) as sensações, decorrentes da sua posição na
sociedade e do modo como o real é empiricamente vivenciado a partir dos
sonhos, das crenças, das emoções e das intuições.
O cotidiano, para Giddens (1987), é o confronto da repetição das
atividades do dia-dia, permitindo a recriação permanente da vida social. A
rotina é basicamente expressa, na consciência dos indivíduos, como uma
consciência prática, ou seja, a vida cotidiana engaja constantemente, a
capacidade reflexiva dos indivíduos.
Para o autor, a reflexão somente opera, em parte, no nível
discursivo. O que os agentes sabem sobre o que fazem e por que o fazem
(sua competência enquanto agentes) depende da consciência prática, que é
tudo aquilo que os atores conhecem de forma tácita, tudo aquilo que sabem
fazer na vida social sem que, no entanto, possam exprimí-lo diretamente de
forma discursiva.

2

Doente mental é aqui entendido como o portador de algum tipo de distúrbio, transtorno, lesões ou inadequações
psicológicas e/ou psiquiátricas.
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Kosik (1976) ao circunscrever o cotidiano na intersubjetividade
ordenativa do mundo enquanto realidade, diz:
“A realidade se apresenta aos homens ‘como o campo em que se
exercita a sua atividade prático sensível’ (...) o indivíduo ‘em situação’
cria suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema
correlativo de noções que captam e fixam o aspecto fenomênico da
realidade”. (p.103)

Entendo que o profissional enfermeiro, não fugindo à regra do
conjunto da sociedade, é solicitado continuamente a emitir informações
sobre algo que interessa aos usuários das instituições psiquiátricas ou do
grupo

de

pertença,

tais

como:

alta,

tratamento,

manifestações

psicopatológicas, prevenção, exercício profissional e engajamento nas lutas
de classe.
Em ambas as circunstâncias, seja como profissional, seja como
pessoa

sua

atuação

encerra

característica

da

contemporaneidade

globalizada. Na visão mercadológica, o exercício profissional requer uma
ordenação adaptativa das suas competências (conhecimento, habilidade e
atitude). Estes, mecanismos atuais de garantia da empregatibilidade na área
da Saúde.
Repercute a capacidade adaptativa no plano individual, frente à
proliferação de conteúdos, mensagens e informações oriundas do senso
comum e da ciência, divulgados pelos meios de comunicação, no seu dia-adia através da interação social, quer no interior da instituição de pertença,
quer no seu grupo social, modificando sua visão de mundo frente à
necessidade de situar-se como pessoa e profissional.
Do aparato informacional na atualidade novos conceitos e
imagens ganham expressão nas conversações e interações sociais,
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facultando o aparecimento das representações sociais sob um fato, assunto
ou acontecimento. Moscovici (1978) afirma que as representações sociais
correspondem tanto à substância simbólica que entra na sua elaboração,
quanto à prática que produz a referida substância.
Para

ele,

as

representações

sociais

são

compartilhadas

socialmente. Por sua natureza orientam o enfermeiro em sua prática, através
de “um código comum e estável”, que o leva a adotar a condição de “apto a
dar respostas”.
Segundo Garcia (1993) a representação social é um modo de
pensamento ligado à ação, sem muita nitidez nas fronteiras entre o simbólico
e as práticas, mas com um engendramento dialético entre ambos .
A atuação do profissional enfermeiro no contexto dos serviços de
saúde mental e psiquiátricos encerra aspectos relacionais. O confronto,
consciente ou inconsciente do sujeito psicossocial, possibilita (re)elaborar
um sentido de orientação para dar conta do seu papel profissional e social,
renovando os laços de diferença e solidariedade para consigo e para com o
outro, aquele objeto de sua intervenção institucional, o doente mental. Nesse
sentido, Jovchelovitch (1998) afirma que
“É na multiplicidade e mobilidade destes pontos de encontros que o tecido
da vida emerge e sujeitos sociais constroem o que sabem sobre si
mesmos, sobre os outros, sobre seu modo de vida. Nestes pontos de
encontro forjam-se as representações sociais, que expressam os
processos através dos quais uma comunidade produz o sistema de
saberes que lhe confere uma identidade social, uma forma de enfrentar o
cotidiano e uma forma de se relacionar com os objetos que o rodeiam”.
(p.80).

Uma das maneiras de compreender a relação que se estabelece
entre o enfermeiro e o doente mental no contexto institucional é através da
relação

sujeito-objeto-contexto

institucional-alteridade.

Estes

são

os
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elementos fundamentais ou que deram origem a esta articulação e estão
imbricados como forma de justificar o pensamento e a ação, tornando-os
realidade, projetados nas relações do eu com o outro, e assim, configurando
o espaço da alteridade.
Guareschi (1998) diz que pretender falar de relações significa
falar de condutas, de comportamentos que derivam e que se coadunam
como tais concepções do ser humano. Para este autor, o ser humano é
aquele que encerra toda ordem de relação para sobreviver e manter-se
interagindo com seu meio-ambiente. Assim, é compreendido como o ser
humano-relação. Prosseguindo neste raciocínio filosófico, afirma que o ser
humano não se experimenta, em primeiro lugar, como sendo o ‘dono’ do ser,
mas como abertura, relação ou exposição metafísica diante de um outro.
A relação é compreendida pela articulação e pela compreensão
da realidade, onde os objetos, a sociedade, a vida social, o ser humano,
tudo o que existe, se constitui de e através de relações. Não existe o eu sem
o outro (Guareschi, 1996).
A partir desse entendimento, o enfermeiro compreendido como
homem-relação, estabelece uma conexão com a alteridade, a qual, além da
relação do eu com o outro, oferece uma compreensão bioética do ser
humano como sujeito-objeto das transformações sociais, das diversificações
dos objetos teóricos e das críticas epistemológicas, dentre outras
características contemporâneas.
Através da alteridade possibilita olhar os critérios de inclusão e
exclusão do sujeito-objeto no contexto das transformações sociais, pois o
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conhecimento técnico-científico e o progresso conquistado pelo homem, em
nome da ciência e da humanidade, não melhoraram as condições e a
qualidade de vida da população em geral, confirmando a exclusão social.
Segundo Thai-Hop (1998) a exclusão social é um conceito
complexo, elástico e relativo. Significa que alguma coisa ou pessoa se
encontra fora de um sistema fechado ou fora do lugar que ocupa. Portanto,
esta ausência é adjetivada como exclusão daqueles que se encontram nesta
condição (os excluídos), quer do ponto de vista técnico-científico, quer da
esfera sócio-política ou mesmo da cultura. Encerra ainda, uma estranha
relação de exclusão e inclusão, como também, entre exclusão e gênero.
Jodelet (1998), revisando as conceituações sobre o termo
alteridade, focaliza-a como produto e processo psicossocial, independente
de quais sejam os contextos, tantos os de inclusão, como os de exclusão, os
atores e os tipos de interação ou de interdependência em jogo.
A interação é entendida como uma situação de jogo imbricado
entre as representações e as práticas cotidianas, por ser produto de duplo
processo de construção e exclusão social, indissoluvelmente ligados como
os dois lados duma mesma folha, mantendo sua unidade por meio de um
sistema representacional.
O cotidiano é um espaço cuja dimensão representacional do
vivido, do imaginado e do relatado circunscreve o aqui e o agora na medida
em que está impregnado pela rotina, ou seja, pela prática e pelos discursos,
cuja repetição das atividades do dia-a-dia refletem a reprodução da vida
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institucional e psicossocial dos profissionais de enfermagem, revelando seu
investimento afetivo.
Nesse sentido, Meyer et al (1998) afirmam ser desafiador o
cotidiano prático do enfermeiro, regido por normas estandarizadas em
matéria de tempo (horários, rotatividade, tempo parcial, ritmos), de espaço
(deslocamentos, confinamento, promiscuidade), de dependência hierárquica
(graus variados de autonomia), de informação (escritos, formulários) e de
execução dos atos em si (protocolização). Recentemente, acrescento, o
acesso e o domínio da informática no contexto dos serviços de saúde como
forma de garantir o controle operacional das atividades, transferir dados para
sistemas e rêdes de informações setoriais, informatizar atividades
consideradas relevantes, especialmente as de maior complexidade pois
encerram a capacidade de armazenar informações, no que diz respeito ao
diagnóstico e ao tratamento.
As representações sociais, o cotidiano com sua rede de
significados e informações e a alteridade, caminham de mãos dadas, uma
vez que, a partir do seu aspecto relacional, dão ao contexto aspectos
multifacetados, às vezes ambíguos, complexos e polissêmicos; noutros
momentos, são aparentemente homogêneos, visto que os conflitos
emergentes não são percebidos pelos seus sujeitos psicossociais, embora
compartilhem da construção deste universo consensual.
A assistência de enfermagem psiquiátrica é uma prática cotidiana,
impregnada por situações de rotina e momentos próprios que encerram a
singularidade, as tensões e os conflitos, o que por sua vez envolve as
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atividades básicas de assistência-clínica, comportando ainda o ensino e a
pesquisa em menor escala. Assim, caracteriza-se seu cotidiano.
Para Perrusi (1995) o cotidiano é um conceito de totalidade e
envolve toda e qualquer atividade humana. Desse modo, os membros da
sociedade elaboram o seu objeto social dentro da construção do real, onde a
representação social é uma modalidade típica da cotidianidade.
Certeau (1997) afirma que o cotidiano é aquilo que nos é dado a
cada dia, cabendo a cada um partilhá-lo; dia após dia, nos pressiona e
oprime, pois existe uma opressão no presente. Assim, o cotidiano é aquilo
que nos prende intimamente; a partir do interior, é uma história a meio
caminho de nós mesmos.
Analisando o cotidiano, sob este sentido de penosidade, opressão
e sofrer, destaca-se a articulação da experiência humana do vivido, do
imaginado e do relatado durante as diferentes fases da vida e do constante
relacionamento do eu com o outro.
A atuação profissional é um ato, uma conduta, uma ação frente a
uma dada situação ou condição. Por conseguinte, é o destaque ou a chave
seletora para acessar as experiências do passado frente uma situação
similar ou diferente. Assim, engendra a experiência passada no presente,
servindo de guia e orientação para o futuro.
O passado, o presente e o futuro são dimensões inseridas na
cotidianeidade dos sujeitos psicossociais, independente do
tempo e do lugar, que se revela na relação do eu com o outro.
O outro não é redutível ao que eu penso ou sei sobre ele, mas
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é

precisamente

outro,

irredutível

na

sua

alteridade

(Jovchelovitch, 1998).
Desse entendimento é possível entrever certas características do
cotidiano, mesmo repetitivo, trivial e monótono, mas que encerra um certo
grau de dinamismo, configurando uma rede de possibilidades ditadas pela
alteridade, quer pela similitude, quer pela diferença.
Rocha (1994), questionando o papel da Enfermagem Psiquiátrica
e o papel do enfermeiro, afirma que este não consegue perceber com
clareza os determinantes sociais da área psiquiátrica devido a uma formação
essencialmente técnica e à falta de politização, o que torna difícil a
elaboração da consciência da necessidade de mudança do seu papel. Isso
deve-se ao fato de que há uma distância entre o conhecimento e a prática
de enfermagem, bem como a complexidade desse papel no jogo do poder
institucional.
A enfermagem psiquiátrica se conforma no cotidiano das práticas
institucionais hospitalocêntricas. Os desafios diretos e indiretos refletem o
modelo dicotômico de sua formação, ou seja, o conflito entre teoria e prática.
Mas, como se situar frente à clientela cujo modo de atuação foi apreendido
num modelo biologicista, mecanizado e sistematizado sobre determinados
tempos e movimentos? As técnicas tradicionais de enfermagem são
satisfatórias para dar respostas efetivas e eficazes às necessidades do
doente mental?
A maneira de trabalhar no contexto institucional psiquiátrico é
diferenciado dos demais serviços de saúde em geral, não por ser uma
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especialidade, mas por ser generalista, no sentido de que o enfermeiro,
indistintamente, é escolhido ou não pelos pacientes. Não basta o enfermeiro
estabelecer suas prioridades através do levantamento de problemas ou
diagnóstico de casos. A escolha será sempre do doente mental e cabe ao
profissional atendê-lo em suas demandas. Assim, emerge um modo
diferente de ser enfermeiro, que muitas vezes, traz alguns poucos resultados
satisfatórios no que diz respeito a qualidade da assistência prestada e à
satisfação profissional.
Ao compreender as diferenças da atuação em psiquiatria e
serviços de saúde mental confere singularidade ao cotidiano, levando a não
visualização do doente mental, independente da manipulação e da
adequação de técnicas, dificultada ou facilitada pelo seu desempenho e/ou
sua (des)valorização por ser peculiar e portanto, distinto das outras áreas de
atuação.
O sentido de orientação que se destaca da relação enfermeirodoente mental-instituição, dificulta o ato de aprender a aprender frente ao
conjunto de investimentos terapêuticos que engloba, atualmente, a atenção
psiquiátrica especialmente, quando formas alternativas de tratamentos estão
sendo combinadas. Projetos terapêuticos surgem de acordo com ampliação
da consciência profissional sobre o modo de tratar a doença mental, o
portador, a família e a comunidade, associando técnicas diversas,
profissionais especializados da área e afins e àqueles outros trabalhadores
responsáveis
institucional.

organização,

segurança

e

a

manutenção

do

espaço
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Morant & Rose (1998), além de levantar questionamento sobre a
segurança das instituições psiquiátricas, chamam a atenção para um outro
desafio trazido pela desinstitucionalização do doente mental,
(...) as instituições psiquiátricas não são locais seguros. Sob o pano de
fundo da desinstitucionalização das instituições psiquiátricas, prevalecem
convicções generalizadas de que os pacientes psiquiátricos são um perigo
para eles mesmos, para cada um de nós e, especialmente, para o público
em geral. Na medida em que os doentes mentais são cada vez mais
‘reintegrados’ na sociedade, o medo e o perigo que permeia essas
representações sociais está sendo reconhecido como um discurso de
risco. (p.130).

Algumas

experiências

decorrentes

do

processo

de

desinstitucionalização psiquiátrica passam pela reflexão crítica da realidade
e seus determinantes sociais, econômicos, culturais, políticos e ideológicos,
conjuntamente considerados mecanismos de conscientização individual e
coletiva do conjunto de profissionais e trabalhadores na área.
Na

perspectiva

transformadora

da

realidade

institucional

psiquiátrica, vislumbra-se uma intervenção mais adequada na forma de
solucionar as demandas destes serviços. Resulta que emerge um novo perfil
profissional, identificado com um modo novo de pensar e agir na psiquiatria
e na saúde mental. Assim sendo, destaco uma das vias de acesso ao
processo ensino-aprendizagem, a qual tem nas representações sociais e
nos significados pessoais os elementos capazes de favorecer a gestão na
vida cotidiana institucional.
Tenho clareza de que os comportamentos adotados por um
indivíduo acometido por uma doença são resultantes do modo como ele
representa socialmente tal doença, do significado pessoal que esta adquire
em sua vida e da forma como ela é comunicada pela linguagem.
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Herzlich (1994), falando da importância da linguagem na vida
cotidiana e no processo de construção das representações sociais, confirma
que ela tem a força motora em codificar as representações que circulam no
contexto social onde o indivíduo está inserido, possibilitando a articulação
destes com a rede de significados pessoais. Nessa perspectiva, Spink
(1993) diz que as representações sociais são essencialmente dinâmicas,
pois
“(...) são produtos de determinações tanto históricas como de aqui-eagora, e construções que têm uma função de orientação: conhecimentos
sociais que situam o indivíduo e, situando-o, definem sua identidade social
- o seu modo de ser particular, produto de seu ser social” (p.147).

Para Moscovici (1978) a representação social serve de mediadora
entre os membros de um mesmo grupo. As informações adquiridas
penetram na vida cotidiana e engendram comportamentos adequados
colocando, no contexto, diferentes relações entre pessoas e a maneira como
elas são vividas. Dessa forma, apreende o seu papel na existência cotidiana;
caso contrário torna-se impossível ter dela uma percepção clara.
Apreender as representações sociais no seu sentido dinâmico,
compartilhado, complexo, conflitivo e ainda rico de elaborações simbólicas e
investimentos afetivos, constitui um desafio para o pesquisador ao exigir do
mesmo um olhar sistematizado sobre diferentes aspectos envolvidos, sem
contudo perder de vista o recorte sobre um dado foco de investigação. A
produção de sentido sobre este cotidiano fala necessariamente da atuação
dos profissionais enfermeiros. Nesse sentido, concordo com a afirmação de
Moscovici (1978):
“(...) as representações individuais e sociais fazem com que o mundo seja
o que pensamos que ele é ou que deve ser. Mostra-nos que a todo
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instante alguma coisa ausente se lhe adiciona, e alguma coisa presente se
modifica” (p.59)

Considerando todo o raciocínio expresso até o momento, da
familiaridade e da não-familiaridade dos elementos constitutivos da conduta
do profissional enfermeiro na perspectiva da sua relação com o doente
mental, faz-se necessário tecer outras considerações que se seguem acerca
das condições e da qualidade de vida dos sujeitos psicossociais a quem se
destinam estratégias para reduzir a exclusão social no campo da Saúde.
Conseqüentemente,

também

estão

colocadas

para

os

profissionais da saúde, em sentido contrário ao do doente mental, tanto a
condição e a qualidade de vida, como também a redução da exclusão social.
Para o profissional enfermeiro, também, requer novas condutas associadas
a gerência dos serviços de saúde como um todo e o projeto terapêutico.
No Brasil, as conquistas sociais no campo da saúde tiveram por
base o texto constitucional e a Lei Orgânica da Saúde em função das
denúncias da falência dos serviços de saúde mental e psiquiátricos no país.
As possibilidades de intervenção sob a égide da Lei Paulo Delgado
trouxeram avanços e retrocessos na área. Esta nova lógica, respeitadas
suas limitações conceituais e operacionais, intenta resgatar a cidadania do
doente mental. A problemática extrapola o cotidiano marcado pelos maus
tratos e pela violência explícita desnudando a falência do modelo
previdenciário e securitário.
Neste cenário de modificações macro-estruturais, políticas e
sócio-econômicas, o país assistia como pano de fundo, os desdobramentos
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da ampliação da consciência sanitária e do controle social, definindo, assim,
as políticas públicas de saúde.
O processo de desinstitucionalização vem cambaleante através
de duas décadas, apostando em seus profissionais e estudiosos e na
presença da família para superação das dificuldades antigas e novas.
A família do doente mental foi convocada, meio que à revelia, e
submetida à situação de co-partícipe das questões e resoluções do
adoecimento mental e seu processo de reabilitação psicossocial. Esta
posição deve-se a diferentes estratégias de enfrentamento dos problemas
de saúde no país.
Garantir o acesso universal, integral e equânime aos serviços de
saúde em geral é uma forma de fortalecer o modelo assistencial público, ou
seja, Sistema Único de Saúde – SUS. Esta condição poderá ser capaz de
satisfazer as necessidades do usuário deste sistema, tendo por meta um
serviço resolutivo,ou seja, eficiente, eficaz e efetivo.
Os princípios norteadores do modelo de saúde também implicam,
respectivamente, em processo, produto e contexto, uma linguagem
neoliberal e globalizada de fundo econômico que a seu turno intenta
encontrar formas alternativas de implementar este modelo assistencial,
como maneira de contornar o impacto negativo da crise orçamentáriofinanceira que afeta o país e a humanidade.
Mediante tantas dificuldades e expectativas, procura-se efetivar
na prática a reforma sanitária e psiquiátrica, certamente com mais avanços
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teóricos do que práticos, baseando-se na crença e na garantia da ampliação
da consciência da mesma pelos profissionais de saúde e pela sociedade.
Todavia, para garantir de fato e de direito o acesso a estes
serviços, antigos problemas, tais como a ineficácia e a má qualidade dos
serviços prestados até então, recrudescem e somam-se aos novos desafios
deste modelo, ampliando as dificuldades para todos os profissionais de
saúde, gestores e usuários, especialmente para o portador da doença
mental e sua família.
A prática dos serviços de saúde engloba aspectos estruturais, ou
seja, sua reorganização é algo fundamental para implementar esse novo
modelo, com vistas a garantir a integralidade das ações sob o comando de
profissionais comprometidos com o processo em curso, conformado e
negociado de uma equipe multiprofissional, baseando-se no conhecimento
amplo dos problemas que afetam a comunidade e na convivência negociada
da mesma em sua área de abrangência. Assim, garante a participação da
mesma nas tomadas de decisões das questões referentes à área da saúde
mental.
A estratégia da reorganização dos serviços e do controle social é
entendida e aclamada por seus defensores como uma forma capaz de
garantir a cidadania na área da Saúde, reduzindo a exclusão social, num
constante exercício de democracia .
A insatisfação dos usuários é reflexo da baixa resolutividade dos
serviços, da falta de vontade e decisão política de alguns gestores,
conformando todos os sujeitos psicossociais envolvidos numa arena de
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conflitos. A mudança paradigmática, ou seja, o deslocamento do enfoque
centrado na doença para a esfera da saúde passa por questões gerais que
dizem respeito, em princípio, à valorização e ao resgate da cidadania do
doente mental como um valor humano e, portanto, bioético.
Os sujeitos dessa nova ordem, liberados do isolacionismo e do
determinismo biológico nas situações cujas condições reais falam de sua
qualidade de vida e dos determinantes sócio-históricos, são também
visualizados como uma dimensão bioética.
As contribuições advindas da clínica e da epidemiologia somamse para realocar o entendimento e a lógica da produção de sentido na
dimensão cuidadora. A tarefa destina-se aos serviços de saúde, como forma
de tratar as dificuldades a serem superadas, exigindo a descoberta de novas
estratégias e, ao mesmo tempo, arregimentar novos parceiros para
alavancar a provável mudança de uma prática de saúde hospitalocêntrica. A
família vem compor esta proposta, como coadjuvante e/ou co-responsável
pela prevenção, promoção e recuperação da saúde.
Miranda (1999), reportando-se a esta situação diz que a mesma
(...) tem gerado uma “torre de babel” nos serviços de saúde, quer para os
diferentes profissionais que aí se inscrevem, quer para, e principalmente,
os usuários revelando uma diversidade de significados, com pouca clareza
na cotidaneidade das práticas profissionais” (p. 78).

Contextualizando o cotidiano no modelo hospitalocêntrico, este é
caracterizado pelo mundo da rotina, da repetição, da automação, da
insatisfação, da alteridade e da fragmentação do sujeito em objeto reflexo do
modelo científico. Tem como pano de fundo a instituição e seus mecanismos
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de controle hierarquizados e verticalizados, manifestos nas diferentes
relações de poderes e saberes, tão conhecidas.
As instituições de saúde e seus mecanismos organizacionais,
indistintamente, em especial no modelo hospitalocêntrico, têm contribuído
para gerar em seus profissionais a insatisfação e o sofrimento institucional,
tornando-os alienados, opositores entre si e marcados pela diferenciação.
Este mesmo mecanismo, sob o aspecto negativista da regulação dos
sujeitos psicossociais, transforma-os em co-participantes deste arcabouço
institucional. Freqüentemente, estes mesmos sujeitos percebem-se capazes
de transformar o seu modo de produzir, mesmo com pequenas e/ou
insignificantes variações, tendo como base a busca na crença e na garantia
da satisfação das necessidades suas e dos usuários, pois na verdade,
ambos são usuários.
A dificuldade cartesiana em articular, na mesma dimensão,
aspectos antagônicos e heterogêneos do modelo hegemônico tem
acarretado desestímulo e desconfiança para com esta nova intenção de
mudança no modo de produzir os bens requeridos pelos serviços de saúde,
dentro dos princípios norteadores do SUS.
Articular

perspectivas

colocadas

sempre

em

situações

extremadas, como por exemplo a saúde ao invés da doença, revela uma
intencionalidade, uma mudança paradigmática na forma de encarar os
problemas

da

vida

diária

dos

sujeitos

psicossociais

envolvidos,

(profissionais, usuários e familiares) como determinantes do modo de
garantir a promoção da saúde e a prevenção da doença.
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Os direitos de cidadania e as possibilidades de intervenção da
população nas decisões dos serviços de saúde possibilitam melhor controle
social no sistema político nacional, garantias conquistadas pela Constituição
Federal de 1988.
Na área da Saúde Mental, a Enfermagem, através de alguns
estudos e há algum tempo, vem se preocupando além dos aspectos
conjunturais. Preocupa-se com aqueles diretamente envolvidos, com suas
necessidades, de maneira a garantir uma assistência satisfatória e
sobretudo, preocupada em propor possibilidades de intervenção e
participação no tratamento e reinserção do doente mental na família e
comunidade.
O desenho deste novo profissional deve levar em consideração a
capacidade de refletir criticamente sobre seus modos de atuação, sobre a
ampliação

dos

seus

conhecimentos

e

dos

seus

relacionamentos

interpessoais e intergrupais.
O processo de instrumentalização do novo profissional deve se
dar numa abordagem psicossocial, na qual as dificuldades, os medos, os
receios, os fracassos, os sucessos e as expectativas sejam reconhecidas,
avaliadas e trabalhadas em diferentes formas de enfrentamento, incluindo a
criação de grupos de auto-ajuda na área. Cria-se assim, a consciência e a
certeza de que dessa forma, essas pessoas encontrarão suporte para si e
para o enfrentamento do problema em foco, assumindo uma postura mais
autêntica e, portanto, mais ética e humanizada. Nesse sentido, ressalta-se o
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envolvimento afetivo, revelador da subjetividade na roda das negociações
como uma variável capaz de provocar transformações.
Ao estabelecer uma aproximação teórica entre os conceitos de
representações sociais e o cotidiano institucional psiquiátrico, concordo com
Perrusi (1995) quando afirma que:
“O cotidiano é uma dimensão constitutiva da sociedade e, num certo
sentido, é uma cadeia de transmissão da intersubjetividade do mundo da
vida (...) a representação social, uma modalidade de produção ideativa
típica da cotidianeidade” (p.102).

Assim, o sujeito necessita de respostas funcionais para atender
às suas exigências e necessidades psicossociais em suas interações. Este
movimento revela-se na capacidade de manipular as diversas variações que
surgem em seu ambiente, sem necessariamente ter conhecimento da
estrutura das relações em que está inserido. Para Heller (1992b) o cotidiano:
(...) é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção,
qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico.
Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a
ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário,
não há nenhum homem, por mais ‘insubstancial’ que seja, que viva tãosomente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente”.
(p.17)”.

Prosseguindo, Heller (1992b) afirma que é a vida cotidiana o local
caracterizado pelas alternativas e escolhas do indivíduo, mediadas pelo
sistema de uso e normas consuetudinárias.
As características da cotidianidade também abrigam, tanto os
conflitos externos como os internos. Nessa conformação, destacam-se a
motivação humana, o valor e a moral, lembrando que o indivíduo é,
simultaneamente, “ser particular” e “ser genérico”.
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A compreensão do ser humano-genérico é constatada na
atividade de trabalho, e ainda, através dos seus sentimentos e suas paixões,
no seu modo particular de manifestar-se. Não existe o homem sozinho, mas
aquele que se relaciona. É capaz, portanto, de integração e de expressar-se
na forma da consciência de nós.
A atividade do trabalho é sempre atividade do gênero humano. O
ser particular é compreendido através da unicidade e da irrepetibilidade,
considerados como fatos ontológicos, uma vez que o mesmo é um ser único
e irrepetível que se converte num complexo cada vez mais complexo, que se
baseia na assimilação da realidade social dada e, ao mesmo tempo, das
capacidades dadas de manipulação das coisas; a assimilação contém em
cada caso (inclusive no homem mais primitivo) algo de momento ‘irredutível’,
‘único’ (Heller, 1992b).
O cotidiano ao qual me refiro diz respeito à jornada de trabalho do
profissional enfermeiro no contexto institucional dos serviços de saúde
mental e de psiquiatria. Dessa forma, a sua práxis remete ao conceito de
conduta, enquanto atividade do ser humano.
O ser humano no campo da conduta, para Bleger (1989:20),
assenta-se na concepção dialética, considerando tanto a unidade, como a
interdependência de todos os fenômenos que o envolve, e ainda, possibilita
ver todas as antíteses como fases ou momentos de um processo.
Nesta perspectiva, o profissional enfermeiro é concebido com
base nas seguintes características traçadas por este autor:
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- por sua condição humana e de pertencer a uma natureza muito
particular;
- de ser concreto, ou seja, de pertencer a determinada cultura,
classe social, grupo étnico, religioso, etc.;
- por sua condição de ser social, através da incorporação e
organização de experiências com outros indivíduos;
- por sua condição de ser histórico, entendido, como o produto de
um desenvolvimento no qual emergem novas potencialidades, que não se
dão de uma vez para sempre, de forma fixa e imutável;
- por ser o seu meio ambiente um ambiente social;
- de se conhecer como ser humano como condição de ser social;
- por ser único e capaz de pensar em si como objeto e capaz de
produzir seus meios de subsistência;
- e, por fim, a sua capacidade de produzir esses meios de
subsistência criando a matriz fundamental[conduta] de todas as relações
humanas.

Percurso Metodológico na Apreensão
do Cotidiano através dos Procedimentos
Projetivos

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2
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Não existe uma realidade objetiva a priori,
mas sim que toda realidade é representada,
quer dizer, reapropriada pelo indivíduo ou
pelo grupo, reconstruída no seu sistema
cognitivo, integrada no seu sistema de
valores, dependente de sua história e do
contexto social e ideológico que o cerca.
Abric (1998)

a) Teoria das Representações Sociais:
aspectos históricos e atuais

A Teoria das Representações Sociais, situada nos pontos de
interseção das contradições entre a Psicologia Social e a Sociologia, foi
desenvolvida a partir do estudo La psychanalyse, son imagem et son public,
de Serge Moscovici, na década de 1960. Revolucionou o aspecto conceitual
da investigação do senso-comum, revitalizando-o, tornando-o importante
para a compreensão dos fatos e fenômenos sociais.
Moscovici

(1987)

conceitua

as

Representações

Sociais

(doravante será usada a sigla R.S.) como uma modalidade de conhecimento
particular, que tem por função a elaboração de comportamentos e a
comunicação entre indivíduos numa sociedade produtora de efeitos no plano
da interação social, utilizando-se da pressão à inferência, do engajamento e
da dispersão da informação.
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Moscovici (1978) elaborou o desenho de uma representação
social, demarcando o campo representacional e tendo por base o modo
como o sujeito hierarquiza e coordena os significados e as atitudes
confrontados com o seu levantamento sistemático e o repertório simbólico a
respeito do objeto de uma representação. Nesse sentido, prioriza as
relações que orientam a vida cotidiana dos sujeitos.
As

representações

sociais

comportam

uma

figura/imagem

(aspecto icônico) e um significado (aspecto heurístico-sentido). Significa que
toda figura comporta um sentido e que todo sentido pode ser representado
por uma figura.
A estrutura da representação social tem dupla natureza por ser a
interface da mesma realidade psicossocial. Por sua natureza, a R.S.
apresenta-se

como

uma

construção

capaz

de

transformar

algo

desconhecido (não-familiar) em conhecido (familiar). A transformação do
familiar revela a interdependência da realidade psicossocial, cujos elementos
estruturais e estruturantes são característicos dos seus aspectos conceitual
e figurativo.
Construção conceitual é a capacidade de transformar algo
desconhecido em conhecido, atribuindo-lhe um sentido, simbolizando-o.
Construção figurativa é o movimento que permite transformar algo abstrato,
procurando recuperar seu sentido quase físico no espaço da concretude,
figurando-o. A transição entre as construções conceituais e figurativas se dá
no contexto sócio-cultural, revelando o posicionamento do sujeito frente às
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questões que envolvem inquietações, conflitos e diversidades do seu
desenvolvimento humano.
Para Garcia (1993) as R.S. são construídas a partir de três
elementos em constante movimentação, interação e modificação: o
conteúdo que se refere às informações, imagens, opiniões e atitudes; o
objeto que diz respeito a uma ação, um acontecimento ou uma pessoa e o
sujeito referindo-se ao indivíduo, à família ou ao grupo social.
Os

processos

sociocognitivos

das

RS,

objetivação

e

a

ancoragem, atuam simultaneamente, modificando a realidade psicossocial
através do espaço interacional frente a um determinado objeto do seu
interesse ou do grupo de pertença e em uma dada situação. O envolvimento
sujeito, objeto e contexto, independente do resultado desta aproximação,
pode revelar a qualidade do processo de elaboração das R.S.
Segundo Moscovici (1978) a ancoragem situa-se no nível dos
conceitos e categorias com a função de trazer para categorias as imagens
conhecidas. Para Wagner & Elejebarrieta (1994) a ancoragem funciona
através da inserção do objeto de representação num marco de referência
conhecido e, portanto, já dominado.
Nossa memória tem a capacidade de estocar informações
adquiridas no dia-a-dia, decorrentes das múltiplas interações sociais. É
suficientemente capaz de fazer comparações, analogias e associações com
o

objeto

a

ser

representado,

convergentes ou coerentes.

podendo

inscrevê-lo

em

categorias
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O mecanismo de classificação, associado aos dados internos do
sujeito é comparativo-relacional e nem sempre consciente. As fases de
classificação e categorização do objeto, do evento, do fato conduzem a
denominações, o que, por sua vez, racionalizam a ancoragem.
Como as representações não servem apenas para integração dos
objetos estranhos ou novos, mas também à transformação do familiar, sua
referência pode estar localizada em fatos do passado, exigindo assimilação,
acomodação e adequação dos mesmos (Arruda, 1998).
A negociação da diferença, quase sempre carregada de conflitos,
da relação do eu com o outro, é uma condição presente na reorganização
dos serviços no campo da Saúde. São pessoas criando condições
estruturais e dinâmicas para cuidar de pessoas.
Nesta situação, as representações inserem-se na perspectiva da
alteridade, na medida em que englobam tanto a manutenção do estoque
antigo como a possibilidade do novo. Elas podem ser melhor visualizadas
através do processo de ancoragem cujo estoque de informações dos
sujeitos psicossociais e algumas outras, também, inexoravelmente, serão
acrescidas. Entendo que por sua vez, as representações sociais,
independente dos seus processos sociocognitivos, determinarão novas
formas de conduta frente a esta realidade social do profissional enfermeiro e
do doente mental.
Para Arruda (1998) a ancoragem se faz tanto por semelhança
como por contraste, desde que não se perca a referência de um padrão
existente. A autora reafirma que, tanto o aspecto cognitivo como o afetivo,
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são determinantes das R.S., uma vez que não servem apenas a integração
do estranho, mas também para a transformação do familiar.
A objetivação, para Moscovici (1978), situa-se ao nível do
conceito, que tem a função de duplicar um sentido por uma figura. Significa
dar materialidade a um objeto abstrato. Ele afirma ainda que uma das
faculdades mais obscuras do processo de pensamento e linguagem é a
habilidade para materializar uma abstração, através da seleção e da
descontextualização. Esse poder do ser humano baseia-se na habilidade
mental para combinar a representação com a palavra, tornando-a algo
material.
A fragmentação das palavras nem sempre as remete a uma
realidade concreta ou selecionada, unindo o conceito e a imagem que se
reproduz numa estrutura conceitual objetiva.
Os procedimentos de seleção e de descontextualização da
linguagem, assim como de constituição de um núcleo figurativo, compõem a
primeira fase da objetivação. A segunda fase se dá quando o conceito é
naturalizado, conferindo realidade ao que era abstração. Nessa fase, buscase a lógica entre o percebido e o reexame do concebido, facilitando novas
associações.
As representações sociais levam em conta os dados internos e os
externos do contexto real e imaginado, individual e coletivo. Apresentam-se
como um corpus (des)organizado de conhecimentos, através da atividade
psíquica, tornando perceptível e inteligível a realidade física e social. É uma
ligação contínua de trocas e uma maneira de liberar a imaginação.
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Produzem, determinam e explicam comportamentos através dos
quais é possível definir a natureza dos estímulos e o significado das
respostas. Determinam comportamentos, comunicações interindividuais e
ações que podem decifrar, predizer e antecipar muitos atos dos sujeitos no
seu contexto psicossocial.
As representações sociais também traduzem conflitos normativos,
materiais e sociais, definindo o senso-comum, mediante instrumentos da
comunicação interindividual, intraindividual e intrainstitucional. Para Souza
Filho (1993) as representações sociais são recursos sócio-culturais muitas
vezes usados para tratar o excesso de significações ou formas de
compensar lacunas do conhecimento, a respeito de tudo aquilo que tem
interesse coletivo.
A

Teoria

das

Representações

Sociais,

decorridas

aproximadamente quatro décadas, continua despertando fascínio e interesse
daqueles que se propõem a estudá-la. Multiplicam-se pesquisas e estudos
em diferentes áreas do conhecimento, extrapolando a circunscrição da
psicologia social, que vão desde conhecimentos teóricos e quaseexperimentais, tais como: estudos do processo saúde-doença (Herzlich,
1969) Ogata (1998); a doença mental De Rosa (1987), Jodelet (1986b),
Belleli (1994) e TSU (1991); sexualidade humana (Miranda, 1996); a
violência e suicídio (Vala, 1981; 1997), dentre outros. Todos esses estudos
colaboram para o processo de transformação que vem ocorrendo nas
pesquisas que utilizam a teoria da Representação Sociais, os quais levam
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em conta o seu caráter psicodinâmico, por exemplo, a Teoria do Núcleo
Central.
A Teoria do Núcleo Central foi proposta em 1976 por Jean-Cluade
Abric em estudos sobre representações sociais e comportamentos, através
da hipótese de que a organização de uma representação apresenta uma
característica particular. Essa característica diz respeito ao fato de que não
apenas os elementos da representação são hierarquizados, mas toda
representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de
um ou de alguns elementos que dão à representação o seu significado
(ABRIC, 1994:19).
Wagner & Elejebarrieta (1994) assim como Abric (1998) afirmam
que toda representação social está organizada em torno de um núcleo
central e de elementos periféricos. A natureza do núcleo central é
essencialmente social; liga-se às condições históricas, sociológicas e
ideológicas, diretamente associadas aos valores e normas. O sistema
periférico associa-se às características individuais e ao contexto imediato e
contingente, o que permite adaptações e diferenciações em função do
vivido, integrando as experiências cotidianas às informações e até práticas
diferenciadas.
Segundo Abric (1998) o núcleo central estruturante ou núcleo
duro, determina a natureza e a relação dos conteúdos das representações
sociais, O núcleo central tem duas funções fundamentais: 1 - a função
geradora que qualifica, cria ou transforma o significado de todos elementos
constitutivos da representação em função das relações do objeto de RS com
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o sistema de valores e normas sociais; 2 - a função organizadora determina
a natureza dos elos, unindo e estabilizando os diferentes elementos da
representação.
Os elementos periféricos são a interface entre o núcleo central
(reificado) e a realidade dinâmica em constante transformação. Os
elementos periféricos tem 3 funções: 1 - a função concretizadora,
diretamente relacionada com o contexto. Por seu caráter dependente, é
responsável pela ancoragem da representação na realidade; 2 - a função de
regulação exerce papel essencial na adaptação da representação às
evoluções do contexto, incluindo novas informações ou transformações do
meio ambiente e abrigando as contradições acerca da representação; 3 - a
função de defesa funciona como um “pára-choque”, conferindo ao núcleo
central maior resistência às mudanças.
Abric (1998) ressalta que a existência deste duplo sistema
permite compreender que as representações são, simultaneamente,
estáveis e móveis, rígidas e flexíveis.
Wagner (1998), comentando sobre a produção do conhecimento
na área, estabelece três campos distintos de pesquisas e domínios em
representações sociais, configurando o que ele convencionou chamar de
“topografia da mente moderna”.
“Primeiro, há a abordagem original das representações sociais como
conhecimento popular das idéias científicas socializadas. Segundo, há o
vasto campo de objetos culturalmente construídos ao longo da história e
de seus equivalentes modernos. Terceiro, há o campo de condições e
eventos sociais e políticos, onde prevalecem representações que têm
significado a mais curto prazo na vida social”. (p.4).
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A topografia da mente humana na modernidade, segundo este
autor, reflete a popularização da ciência, a imaginação cultural e a
estruturação do espaço social e dos eventos específicos como forma
compartilhada pelos sujeitos, frente às inúmeras possibilidades de acesso às
informações em geral. Estas informações exigem uma reordenação do
posicionamento individual e grupal como forma de auto-preservação social,
cultural e econômica, ou seja, identitária.
Estes campos estruturais têm servido de estímulo às pesquisas
em representações sociais, uma vez que, “a ciência se tornou uma fonte de
conhecimento vulgarizado”. Pesquisas revelaram que, nas sociedades
ocidentais, o pensamento popular, ideológico e científico se entrelaçam
(Wagner, 1998).
A imaginação cultural sobre fatos dos quais não se tem muita
clareza, alimentam o imaginário do mundo social procurando torná-los reais,
ou seja, conferindo-lhes uma concretude, uma realidade, posto que estão
profundamente enraizado no pensamento e comportamento do povo e são
hegemônicos nos grandes grupos (Wagner, 1998).
Os eventos e estruturas sociais compartilhados por grupos
menores têm sido uma característica das pesquisas em representações
sociais por envolver os conflitos sociais, com destaque para a desigualdade
e a exclusão social, entendidos como componentes da modernidade e do
interesse no aqui-e-agora para os estudiosos preocupados com estas
questões, proporcionado-lhes uma visualização da problemática por
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circunscrever a dimensão polêmica, política, ideológica e bioética, embora
abrigue a diferença e possíveis críticas epistemológicas.
Moscovici (1978) estabelece três maneiras de tornar as
representações socialmente compartilhadas,
As representações hegemônicas são aquelas que apresentam
maior coesão, sendo compartilhadas por todos os membros de grupos muito
estruturados, como por exemplo, uma nação, um partido.
As

representações

emancipadas

expressam

as

versões

específicas de segmentos sociais a respeito das idéias e conhecimentos
circulantes. Estas apresentam uma certa autonomia e resultam da interação
entre aqueles segmentos, como por exemplo o sistema de saúde e o
sistema educacional.
As

representações

polêmicas

apresentam

as

mesmas

características e condições das emancipadas, sendo acrescidas da
controvérsia, da disputa entre grupos. Não são compartilhadas pela
sociedade como um todo Por exemplo, o movimento da reforma psiquiátrica
ou a identificação da AIDS com a homossexualidade e grupos de riscos, tais
como usuários de drogas injetáveis.
Ao destacar essas formas de representações intento dar um
enfoque contemporâneo a esta investigação, por revelar possibilidades de
apreensão das representações do cotidiano da enfermagem psiquiátrica, e
assim, poder pensar em termos da negociação da diferença como um
espaço próprio do enfermeiro para avaliar sua atuação.
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Arruda (1998) diz que a negociação da diferença ocorre de
maneira diversificada em cada lugar e momento histórico. Como as
representações são sociais e sempre envolvem algum tipo de poder, as
hegemônicas configuram-se em função de outras tantas emancipadas e/ou
polêmicas, e se refratam nelas.
A resenha sobre os avanços e contribuições da teoria revela o
aspecto

fecundo

e

profícuo

das

representações

sociais

no

seu

encadeamento da vida diária dos sujeitos psicossociais. Por ser uma
condição de orientação, este fato é identificado através do posicionamento
dos integrantes de um determinado grupo de pertença, levando-se em
consideração as discordâncias existentes sobre um determinado foco. Por
conseguinte, é possível visualizar a relação desse sujeito com o contexto
psicossocial na busca do sentido e da orientação como forma de
compartilhamento inter, intra e extra grupo.
O uso da Teoria das Representações Sociais na área da
enfermagem é recente, assim como a história da própria teoria. Atualmente
alguns estudos, em especial os derivados dos cursos de pós-graduação, têm
aparecido em publicações e eventos na área da saúde com mais freqüência.
Adesão por parte de alguns enfermeiros a essa teoria decorre de
uma particularidade comum, pois a mesma apresenta amplas possibilidades
de pesquisar problemas cotidianos que vão além do enfoque mais tradicional
centrado no modelo biomédico e na abordagem quantitativa, para intentar
compreender sua prática na interface da qualidade e da quantidade de
atividades e procedimentos para atender as demandas dos usuários. Assim,
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prioriza as respostas humanas às necessidades manifestas como forma de
devolver o equilíbrio das pessoas cuidadas frente ao processo saúdedoença.
A título de informação, sem preterir os demais estudiosos de
outras áreas, a pós-graduação em enfermagem tem sido profícua na
adaptação deste referencial (Miranda, 1996; Moreira, 1998; Andrade, 1996;
Farias, 1997; Miranda, 1999).
A Teoria das Representações Sociais é, concomitantemente, um
processo e um produto de elaboração simbólica, intermediada pela
linguagem. Ambos são articulados na trama diária da sobrevivência dos
sujeitos psicossociais contemporâneos, sejam eles individuais ou sociais,
requerendo um constante reequilíbrio frente às respostas que se situam
entre o épico e o trágico, entre a ciência e o senso comum, cujos efeitos são
visualizados ou refletidos na cotidianeidade. Dessa forma, é um artifício
social compartilhado que dá sentido e orientação no seu modus operandis e
modus vivendis.
Considerada como uma teoria em construção por ser fruto do
dinamismo social de seus sujeitos, exige-se da mesma uma constante
readequação, uma vez que atende a ordem das necessidades de
comunicação e interação dos sujeitos frente aos movimentos diários. Por
esta peculiaridade, muito dos aspectos teórico-conceituais vão sendo
paulatinamente

desvendados

através

de

estudos.

Assim,

novas

contribuições relevantes somam-se ao conceito germinal, possibilitando
novas apreensões de uma dada realidade.
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b) Conceitos e Características dos Procedimentos Projetivos

Muitas dificuldades surgem no momento de eleger, dentre tantas
teorias, aquela que melhor responda às questões colocadas pelo
pesquisador sobre sua problemática. Mais difícil ainda é a escolha do tipo de
abordagem, o método e os instrumentos de coleta dos dados, principalmente
quando a sua área de atuação se utiliza da produção de conhecimento de
outras áreas para olhar os objetos e fenômenos de sua prática.
A adequação do caminhar metodológico deve conter a noção de
processo, ou seja, uma troca contínua de encontros transicionalmente
paradigmáticos entre autores, métodos e técnicas e que apontem para a
concordância ou refutação de resultados numa lógica de previsibilidade
explicativa. Deve conter ainda, uma relação de fascínio do pesquisador
pelos recursos ou procedimentos técnico-metodológicos.
A escolha com características processuais e fascínio revelam o
investimento afetivo, a motivação e a conduta do pesquisador que, correndo
riscos, submeter-se-á ao julgamento e às críticas externas sobre o seu modo
de produzir o conhecimento.
Articular basicamente a Enfermagem com as contribuições
importadas da Psicologia Clínica e Social, possibilitou-me ver as R.S. do
enfermeiro psiquiátrico sobre seu cotidiano através da criação de um recurso
técnico-metodológico baseado nos procedimentos projetivos.
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Os procedimentos projetivos usados na apreensão psicodinâmica
da personalidade. Tornam possível a criação de um campo transicional,
fazendo emergir o que existe de mais verdadeiro para o sujeito, ou seja, o
que ele pensa e como age frente a determinado fato, acontecimento ou
evento social.
Por outro lado, é uma técnica que facilita a coleta de dados no
campo da pesquisa empírica, quando o objeto encontra-se revestido de
normatizações sociais, contradições ou constitui-se em um tema polêmico.
Anzieu (1970) registra o aparecimento do termo “procedimentos
projetivos” em 1939 por L.K. Frank, para justificar o parentesco de três
provas psicológicas de amplo uso e reconhecimento: o teste de Associação
de Palavras de Jung (1904), os testes das Manchas de Tinta de
Rorschach (1920) e o Teste de Apercepção Temática – TAT, de Murray
(1935).
Os procedimentos projetivos têm como principal característica a
revelação de aspectos não acessíveis consciente e racionalmente. Esta
característica é especialmente adequada nas investigações em que a
temática ou o objeto estão revestidos por normatizações sociais de caráter
estigmatizante, estereotipado ou preconceituoso.
Alguns procedimentos projetivos inspiram-se em recursos gráficos
que articulam o desenho com atividade e linguagem. O desenho é por si
mesmo uma manifestação discursiva, assumindo uma forma comunicativa.
Os procedimentos projetivos permitem que o indivíduo fique livre
para dizer ou fazer o que quiser, a partir do material que lhe é apresentado
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ou do tipo de atividade que lhe é proposta. Assemelha-se a um jogo cujas
regras lembram uma brincadeira (Anzieu, 1970).
Vaisberg (1995) diz que as regras desse brincar provocam
reações muito pessoais e autênticas. Na pesquisa, o sujeito sabe que está
sendo investigado, embora nem sempre conheça todas as regras que o
pesquisador conhece. O pesquisador, através de uma pergunta cifrada
propõe uma atividade que poderá despertar lembranças, associações e
sentimentos que a pessoa teria dificuldades de expressar através de
questionamentos diretos.
No contexto do “faz de conta” e da descontração, criam-se
espaços

interativos

transicionalmente

no

qual

formuladas,

as

perguntas

permitindo

ter

e

as

respostas

acesso

a

são

informações

armazenadas na memória do sujeito, através da imaginação simbólica.
Possibilita a detecção de angústias, defesas, elaboração imaginativa e o
“insight” que contém revelações das representações das pessoas sobre o
objeto focalizado.

c) Técnica de Investigação em Situações Cotidianas – TSC

O

instrumento

projetivo

para

investigar

o

cotidiano

da

enfermagem (Anexo 1), denominado de Técnica de Investigação em
Situação Cotidiana – TSC foi criado por Miranda (1996). O processo de
construção deste instrumento teve por base o teste de complemento de
diálogos, chamado de Teste de Rosenzweig (Anzieu, 1970), no qual o
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estímulo desencadeante associa imagens às frases, para apreensão da
relação agressão-frustração.
Na perspectiva deste estudo, o TSC, refere-se à relação do eu
com o outro, um caminho entre as semelhanças e as diferenças existentes
no grupo investigado, em seu cotidiano institucional psiquiátrico.
As cenas retratam a atuação do profissional enfermeiro no
contexto institucional através de desenhos, tal como nas revistas em
quadrinhos.
Tendo sido adotado o teste de Rosenzweig como base, vale
ressaltar as adaptações efetuadas na construção do TSC: a cena é
graficamente expressa com destaque para a fisionomia, os movimentos e as
ações dos personagens; a lateralização proposta para as falas dos
personagens não foi mantida, embora a interação e a possibilidade de
diálogo tenha sido preservada entre os personagens sem priorizar a posição
fixa entre eles; em algumas cenas a manifestação dialógica não se
apresenta explicitada, todavia, sugere um raciocínio e uma possibilidade em
termos de respostas para o questionamento pretendido; noutras manteve-se
deliberadamente duas manifestações discursivas sobre a cena.
O TSC foi elaborado a partir do reconhecimento de dois
mecanismos articuladores do fenômeno humano e sua relação com o
mundo, o pensamento e a ação, ambos reveladores do modo como o
assunto é trabalhado em seu cotidiano. Dessa forma foi possível detectar o
aspecto relacional como facetas da alteridade da cena em questão.
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O pensamento e a ação estão interligados em cada uma das
situações apresentadas pelo TSC, pois trazem em si os significados e as
representações dos sujeitos psicossociais que os orientam em sua vida
diária.
Abric (1998), falando sobre as influências das representações
sociais sobre as práticas, diz que em termos cotidianos, o que a pessoa faz
depende do que ela pensa, do que crê e do que calcula. É um jogo que
possibilita um certo grau de liberdade na interpretação daquilo que é
permitido e requisitado, levando-se em conta os aspectos culturais de cada
indivíduo ou grupo de pertença.
O TSC pode ser reaplicado no mesmo contexto ou noutros com
características semelhantes. Um dos maiores méritos do TSC é servir como
artifício para deixar emergir do sujeito pesquisado suas reminiscências sobre
o objeto pesquisado. Sua articulação com o sujeito de forma lúdica é menos
ansiogênica do que uma abordagem direta, embora seja um recorte quase
fotográfico daquele instante.
Ao criar o TSC, parto do princípio de que o doente mental e suas
manifestações psicopatológicas encerram uma situação-limite, sendo
interpretado como perigoso, distante de nós e da normalidade. Este fato é
evidenciado quando segregamos os doentes mentais indistintamente, sem
limitação espaço-temporal e recursos terapêuticos adequados como aqueles
‘outros’. Considera-se como “outros”, todos os demais suspeitos de serem
perigosos, nós próprios e a sociedade. Assim, são circunscritos como forma
de nos sentirmos mais seguros (Morant & Rose, 1998). É provável que o
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profissional enfermeiro que atua neste contexto também ancore sua
compreensão do doente mental nos mesmos conceitos.
O profissional, inserido no quadro de referência do seu grupo
social de pertença, revela seu posicionamento pessoal na atividade
profissional, ou seja, posiciona-se individual e socialmente. Concordo com
Moscovici (1978) quando ele diz que o outro não é tão diferente, mas sim um
semelhante que não conseguimos situar. É a sua semelhança que
desconcerta, pois ela parece familiar sem o ser.
Optei por reunir metaforicamente os desenhos numa “cartilha”,
que segundo Ferreira (1986) pode ser entendida como um resumo, uma
síntese elementar ou rudimentos de arte, ciência ou doutrina com fins
didático-pedagógicos. Em sentido figurado o TSC é uma maneira do
enfermeiro ser e viver o cotidiano.
Nesse sentido, o TSC em forma de “cartilha”, possibilita a
apreensão de opiniões, valores, símbolos, imagens e saberes teóricos e do
senso comum sobre o cotidiano da enfermagem psiquiátrica na medida em
que os personagens envolvidos situam-se na mesma dimensão do
questionamento pretendido. A elaboração do instrumento exigiu um
embasamento crítico-reflexivo sobre a os procedimentos projetivos e sua
utilização como instrumento de coleta de dados. Assim foram definidos os
vários parâmetros de construção gráfica pertinentes ao objeto de estudo.
A “cartilha” de 16 cenas foi construída com recursos gráficos
acromáticos, retratando os personagens em situações interacionais. As 16
cenas que retratam um dia do cotidiano institucional psiquiátrico,

51
CAPÍTULO 2

Percurso Metodológico na apreensão do cotidiano através dos procedimentos projetivos

independente da jornada de trabalho, foram escolhidas, num conjunto de 20
cenas, após aplicação, avaliação e validação de seis juízes que participavam
de um “workshop” sobre a utilização de procedimentos projetivos na
pesquisa.
As situações cotidianas expressas no TSC tiveram por base o
conhecimento da rotina e sua prática cotidiana, contendo personagens
identificados com seu contexto institucional, levando-se em consideração um
certo “ar de disfarce” nas mensagens gráficas produzidas. As cenas
escolhidas permitiu aos sujeitos a (re)apropriação e a (re)estruturação desta
realidade.
A “cartilha” é composta por dados de identificação, instruções e
16 desenhos numa seqüência, desde a chegada do profissional enfermeiro
ao seu local de trabalho até a sua saída do plantão. Cada desenho da
“cartilha” mostra uma cena contendo uma possibilidade de manifestação
dialógica entre os personagens. Essas imagens evocam significados cujos
temas estão abaixo relacionados:
01. Início da Jornada

07. A Vigília...

12. O Grupo...

02. O Banho 1...

08. O Cafezinho...

13. A Fuga...

03. A Medicação...

09. A Dança...

14. Relato das Ocorrências

04. Surpresa...

10. O Olhar...

15. A Saída...

05. O Banho 2...

11. O Banho 3...

16. Descanso.

06. A Contensão...
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Este instrumento pretende retratar uma realidade institucional.
Como foi idealizado e confirmado pelo pesquisador, o mesmo revela a sua
visão deste contexto.
Como recurso projetivo, o TSC pretende apreender as dimensões
dos processos estruturantes das representações sociais dos sujeitos
investigados. Concordando com Abric (1998), toda representação é uma
forma de visão global e unitária de um objeto, mas também de um sujeito.
Sendo uma representação alegórica ou uma colagem da realidade
institucional, reestrutura a realidade para permitir a integração das diversas
características deste objeto (o cotidiano institucional), das experiências
anteriores do enfermeiro e do seu sistema de atitudes, de crenças e valores.
O TSC oferece três possibilidades de escolhas para o sujeito
assinalar (no canto inferior da página), dependendo se suas respostas à
cena estão situadas nas dimensões do vivido, do imaginado e do relatado,
uma vez que a representação gráfica propicia o pensar e o falar sobre.
As manifestações discursivas expressas em cada uma das
respostas dadas pelos enfermeiros, nas 16 cenas, constituem-se na fonte de
compreensão das atividades profissionais, assim como as semelhanças e
diferenças dos significados, conceitos e valores dos sujeitos entrevistados a
respeito de si, dos doentes mentais e do contexto institucional, através da
análise e interpretação destes dados.
Os personagens focalizados neste estudo são os profissionais em
interação com os doentes mentais. Em algumas cenas, o profissional está
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identificado como enfermeira (o Banho 1 e A Fuga). Em outras, evoca
símbolos socialmente reconhecidos como papéis da Enfermagem (A Vigília).
Na cena “A Medicação”, a seringa pode ser associada à imagem
e à prática da enfermagem. A expressão facial dos personagens não
apresenta necessariamente o mesmo traço fisionômico nas 16 cenas,
embora conserve alguma semelhança entre elas, na postura e no penteado.
As figuras femininas são mais freqüentes, tendo em vista a
realidade desta categoria profissional. Nas cenas onde aparece o
profissional masculino, evita-se intencionalmente a identificação do mesmo
quanto ao exercício profissional.
O recorte provisório do TSC sobre o dia-a-dia do enfermeiro não
diz respeito às práticas em si no momento da ação, mas destaca algumas
cenas do conjunto de sua prática, permitindo revivê-las.
Tanto as figuras como os temas expressos encadeiam-se de
modo coerente e seqüencial, porém deixam entrever a possibilidade da coexistência de outros temas subjacentes e/ou transversais. Ao conferir esta
característica subliminar permite que os conteúdos, ou seja, as mensagens
possam ser atualizadas frente às modificações e transformações sociais
impetrantes.
O TSC comporta ainda duas dimensões: objetiva, baseada na
ciência, que permite olhar para o cotidiano, a rotina, o trabalho, as funções,
as atividades e as intervenções; e subjetiva, circunscrita à esfera do senso
comum, onde as ações, atitudes e comportamentos revelam o fenômeno
humano frente ao contexto institucional. Ambas têm a função de captar as
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formas de organização das práticas de enfermagem, configurando a teia de
significados que resulta nas representações sociais deste grupo profissional.

d) População do Estudo e Coleta dos Dados

A coleta dos dados da presente pesquisa se divide em duas
etapas. A primeira foi realizada com a maioria de enfermeiros (17), de um
total na época de 25, nas cinco instituições públicas que prestavam
assistência ao doente mental4 em regime fechado e aberto de internação, no
município de Ribeirão Preto/SP. A segunda, coincidentemente, realizou-se
junto a todos os alunos (17), da primeira turma de doutorandos do Curso de
Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica da EERP/USP. Estes alunos
são provenientes de diferentes localidades e regiões do país, sendo em sua
maioria, docentes das disciplinas de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde
Mental. Doravante considerados, respectivamente, GRUPO A (enfermeiros
assistenciais) e GRUPO B (enfermeiros do ensino e da pesquisa),
totalizando 34 sujeitos que, diferentemente, pensarão e falarão sobre a
atuação no cotidiano institucional psiquiátrico.
Na primeira etapa, 17 enfermeiros foram entrevistados sendo 8 do
Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, 2 do Sanatório Espírita Vicente de
Paulo e 7 do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (4 da Unidade de
Internação Psiquiátrica, 2 do Hospital-Dia e 1 da Unidade de Emergência). A
coleta foi realizada no período de 23/10 a 22/11/1995, pelo próprio autor,
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observando o contexto, as reações e as intercorrências que envolviam cada
um dos entrevistados, registrando-as num bloco de notas, incluindo o tempo
de respostas.
Na segunda etapa, foram entrevistados os 17 enfermeiros do
Curso de Pós-Graduação, "stricto senso", em nível de doutoramento em
Enfermagem Psiquiátrica, EERP/USP, no período de 20/04 a 06/06/2000. A
coleta de dados foi efetuada por uma mestranda treinada pelo pesquisador
sobre os seguintes temas: as vantagens e desvantagens do instrumento
projetivo adotado; registro através de anotações sobre o modo como os
participantes se comportaram; garantia do sigilo e do direito de recusa.
Enfim, o objetivo era garantir as características e as condições de apreensão
do contexto, tal como no primeiro grupo.
Ao acrescentar a nova amostragem foi possível ampliar as
possibilidades de apreensão das representações sociais dos enfermeiros
que desempenham sua atuação profissional na área da saúde mental, quer
na assistência, quer no ensino ou na pesquisa. Isso foi feito embora saiba
que a questão da temporalidade entre as duas amostras possa suscitar
críticas as quais poderão ser ancoradas na esfera das diversidades e
permanências das representações sociais.
Todavia, a escolha foi pautada na peculiaridade de que todos os
sujeitos pesquisados, direta e indiretamente, estão envolvidos com o
cuidado e a forma de cuidar no exercício profissional. Este fato encerra
imagens míticas, preconceituosas e estigmatizantes de um passado histórico
4

Na época não foram incluídos o ambulatório de Saúde Mental da FMRP/HC e NAPS I, ambos em funcionamento,
porque no primeiro serviço a presença do profissional enfermeiro tinha caráter de supervisão administrativa, no
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longo e recente sobre a loucura, o louco, o tratamento e o hospital
psiquiátrico. Essas imagens sofreram poucas modificações para os demais
segmentos da sociedade, assim como para a maioria dos profissionais da
área. Portanto, para estes grupos, as representações sociais tendem a ser
mais cristalizadas, uma vez que os conteúdos circundantes mantêm-se
atuais.
Os 34 enfermeiros são egressos da EERP ou a ela recorrem para
melhor instrumentalização na área em cursos de pós-graduação.
A tentativa de conhecer as representações sociais destes
profissionais, Grupo A e B, em campos distintos de atuação, possibilita
compreender o cotidiano das práticas das atividades assistenciais através
daqueles que a gerenciam e dos que capacitam recursos humanos. Deste
cruzamento é possível vislumbrar fragmentos do processo ensinoaprendizagem na área e como esses conhecimentos são desenvolvidos em
situações cotidianas - assistência, ensino e pesquisa.
O critério de inclusão dos 34 sujeitos na amostra desta pesquisa
leva em consideração as regras da representatividade, homogeneidade e
pertinência, destacadas por Bardin (1977).
A representatividade foi garantida tanto na primeira como na
segunda etapa. Foram incluídos e participaram efetivamente todos os 17
enfermeiros que trabalhavam nas cinco instituições de assistência do
município em funcionamento no momento da coleta dos dados, bem como
todos os 17 enfermeiros pós-graduandos.

segundo, por estar em fase de implantação e estruturação.
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O sistema de inclusão dos enfermeiros na pesquisa levou em
consideração algumas características comuns: 1) ser enfermeiro; 2) atuar
nos serviços de saúde mental e psiquiatria; 3) atuar no ensino de
Enfermagem

Psiquiátrica

ou

Saúde

Mental

para

a

formação

dos

profissionais de enfermagem; 4) aceitar participar da investigação; 5)
concordar com a utilização do procedimento projetivo.
Após o aceite em participar da pesquisa, o TSC era apresentado
a cada um dos entrevistados seguindo as instruções5 de preenchimento, que
ressaltavam em linguagem simples, a maneira diferenciada do instrumento
de coleta de dados.
A homogeneidade foi garantida ao estabelecer padrões de
respostas através das narrativas textuais do TSC, uma vez que são fontes
de informações que, segundo Bardin (1977), ao corresponderem ao objetivo
suscitaram a análise. A pertinência implica no cumprimento dos critérios
mencionados.
Foram atendidas as exigências éticas da Resolução CNS n.
196/96. O TSC, por suas características técnicas, atende às exigências do
consentimento livre e esclarecido. O projeto passou por aprovação no
Comitê de Ética da EERP/USP. Para a Declaração do Livre Consentimento
utilizou-se de protocolo formal. (Anexo 2).
Por ocasião da coleta dos dados, também foi esclarecido aos
entrevistados que teriam a liberdade para ampliar ou reduzir as

5 Os passos do preenchimento dizem respeito: a) aos dados de identificação [instituição, nome, sexo, idade, tempo
de serviço na instituição, na área e de graduação; b) às cenas sobre o cotidiano psiquiátrico na medida em que
cada entrevistado escrevia sobre o que pensa e o que fala sobre cada uma, estando livre para utilizar além dos
balões destinados aos diálogos, os espaços em branco da folha que julgasse necessários, marcando no canto
inferior da página se as respostas eram vividas, relatadas ou imaginadas.
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manifestações discursivas, conforme sua compreensão e envolvimento com
a cena expressa. Portanto, os espaços existentes para o pensamento e as
falas podiam, perfeitamente, ser modificados pelo entrevistado, uma vez que
dependo da cena retratada, dos personagens envolvidos e da vontade e
motivação, caberia a ele a decisão de criar os diálogos, escrevendo-os na
própria “cartilha” e, dependendo destes, também poderia modificar o espaço
das respostas no TSC.

e) Procedimentos de Análise

A complexidade do fenômeno captado pelo instrumento técnicometodológico possibilitou a aplicação de recortes com ênfase nas condições
de produção das representações sociais, na medida em que focaliza
sujeitos, atores sociais definidos, no caso o enfermeiro, através das técnicas
projetivas, por seu caráter de associação livre, semelhante às técnicas não
verbais (Spink, 1993).
O processo de análise e de interpretação dos dados baseou-se
em duas técnicas: Análise de Conteúdo (Bardin, 1977); análise léxica pelo
ALCESTE (Reinert, 1990).
Segundo Minayo (1996), as dificuldades de análise de dados e
pesquisa são resultantes da ilusão da transparência tida como a impressão
da familiaridade com o objeto; do aspecto mágico dos métodos e técnicas
numa tentativa de atribuir fidelidade às significações presentes; e da
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dificuldade de articular teorias e conceitos abstratos com dados recolhidos no
campo.
Superadas as dificuldades, o material coletado, segundo Bardin
(1977), deve atingir três objetivos como forma de tranqüilizar o pesquisador.
O primeiro consiste em vencer a incerteza que o pesquisador vivencia com
relação à mensagem percebida, questionando-se se ela realmente é
pertinente ou não. O segundo, em como ultrapassar o olhar imediato e
espontâneo levando-o a compreensão das significações, ou seja, das
descobertas dos conteúdos e das estruturas latentes. Finalmente, o terceiro
consiste em verificar se as significações das mensagens podem ser
catalogadas num quadro de referência.

e. (1) Análise de Conteúdo

O tratamento que se deve dar ao material, além de envolver
questões filosóficas, epistêmicas, conceituais e lógicas, deve refletir a
consistência interna dos procedimentos adotados para que o conhecimento
produzido

corresponda

à

realidade

circunscrita

às

condições

e

oportunidades investigadas.
Os textos que compõem o TSC induziram os temas de acordo
com as 16 cenas desenhadas. Portanto, foi uma condição dada a priori. Têm
como objetivo captar a função organizativa das manifestações discursivas
sobre o cotidiano do enfermeiro psiquiátrico. Os temas foram considerados
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como recortes do texto em unidades comparáveis de categorização para
análise temática.
Neste estudo, os dados brutos do texto foram codificados
seguindo

regras

representatividade,

precisas
sendo

da

homogeneidade,

posteriormente

recortados,

pertinência
agregados

e
e

enumerados, tendo por base a leitura flutuante a fim de atingir a
compreensão do conteúdo do material coletado.
Todas as entrevistas foram digitadas seqüencialmente, por ordem
de participação dos enfermeiros e suas instituições, totalizando seis
instituições, mantendo-se o modo ortográfico, gramatical e coloquial como
cada um respondeu às cenas do instrumento. As cinco primeiras prestam
atendimento de saúde mental e psiquiátrica e a sexta é formadora de
recursos humanos nesta área. Na medida em que iam sendo respondidas,
as entrevistas foram recebendo uma codificação, tanto para a instituição,
como para o investigado, obedecendo sempre à ordem de ocorrência das
mesmas.
A codificação atende a finalidades precisas da análise do
texto/corpus produzido pelo pesquisador. É o momento de estabelecer
escolhas sobre unidades de significados [recorte], as regras de contagem
[enumeração] e as categorias [classificação/agregação]. Bardin (1977)
referindo-se ao tratamento dos resultados obtidos e à interpretação, diz que:
(...) os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e
válidos, ou seja, que falem por si mesmo. Podem ser usadas operações
estatísticas simples e/ou complexas, permitindo estabelecer quadros de
resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem
em relevo as informações fornecidas pela análise”. (p. 100)
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Ao término da transcrição dos dados, as manifestações
discursivas, ou seja, as respostas ou unidades de entrevistas foram
agrupadas sob cada uma das 16 temáticas reproduzidas nas respectivas
cenas, com vista à apreensão das categorias e unidades de significados.
O exemplo da cena "A Contensão", demonstra como foi este
procedimento. As demais cenas receberam igual tratamento. A opção pela
cena “A Contensão” atende ao critério de ser representativa em número de
respostas dadas às cenas do TSC pelos entrevistados, tanto os enfermeiros
dos serviços, quanto os da pós-graduação.
I1E1. (...). Não me amarre eu não fujo
mais. Depois que você se acalmar a
gente te solta. Estou com medo. I1E2.
(...) Não me amarrem. Eu não fiz
nada, apenas queria ir embora e não
mereço este castigo. João, você estava
tentando fugir, você não está bem,
precisa se tratar. A contensão não é
um castigo, é uma proteção, pois na
fuga você pode se ferir e nós não
podemos permitir que isto aconteça.
I1E3. (...) Eu não quero ser restringido.
É para evitar que você machuque a si
mesmo e as outras pessoas. É difícil
tentar
explicar
a
contensão,
mostramos
nossa
superioridade
perante os pacientes. I1E4. (...) Não
quero que me amarrem. Deita aqui na
cama. Vou ficar olhando como faz a
contensão. I1E5. (...) Eu não vou ficar
aqui. Vamos até a sala o médico quer
falar com você. Vamos ver se posso
ajudar com o manejo verbal antes de
conter fisicamente. I1E6. (...) Não
quero que me amarrem. É para o seu
bem. Você não está conseguindo se
controlar. Não gosto de ver isso. Sinto
um aperto por dentro. I1E7. (...) Vocês
vão me restringir? Você está muito
agitado, pode se machucar ou

machucar alguém. Porisso, vamos
contê-lo. Paciente muito agitado daí a
contensão. I1E8. (...) Não me amarrem.
Vai ser necessário, é para sua própria
segurança e segurança dos outros,
pois você não está bem. Não está se
controlando. A contensão nunca deve
ser um castigo, é agressivo. Assistimos
uma cena como essa I2E1. (...) Eu não
vou mais fazer isso. Você vai ser
amarrado para aprender a se
controlar. O pessoal ainda tem muito
a aprender. Este paciente está muito
doente I2E2. (...) não precisa me
segurar tão forte não vou fugir mais.
Não vou agredir mais ninguém. I2E3.
(...) Por favor, não me amarrem. Já
estou junto calmo. Isso você falou
ontem também. Só que quase quebrou
tudo por aqui. I3E4. (...) Eu não quero
ser contido. Você será contido para se
acalmar. Será que esse paciente está
orientado sobre contensão. I3E1. (...)
Este paciente me diz que ele está
tranqüilo, calmo. Não precisava de
tanta agressão. Dois para conte-lo?
Eu não gosto de contensão. Primeiro
eu tento a contensão verbal. Acredito
no relacionamento interpessoal, na
relação de ajuda. A enfermeira
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sempre pensando e nada fazendo. A
mesma postura distante. I4E1. (...)
Porque estou sendo contido? Você
será contido para sua proteção e das
outras pessoas. É para ajudar a se
controlar. Vou observar a contensão.
Como o paciente irá reagir? I4E2. (...)
Por favor, vou levá-lo até o leito. Vou
observar. Na situação descrita acima,
devemos fazê-la com o maior cuidado
possível para diminuir os danos ao
paciente. I5E1. (...) Eu não estou louco.
Não me segure. Eu quero ir embora.
Você estava agredindo as pessoas,
machucando,
prejudicando.
Ser
seguro à força é para não machucar
os outros, você agora está no hospital.
O que será que aconteceu com ele?
Vou perguntar o que houve. I5E2. (...)
Não! Não! Não me amarrem. Você
precisa se acalmar. Não adianta
querer fugir não permitimos. Vai ficar
amarrado
sim.
FATO
QUE
ACONTECEU
NA
PRIMEIRA
SEMANA QUE TRABALHEI NA
PSIQUIATRIA
COMO
PROFISSIONAL, HÁ TREZE ANOS
ATRÁS. ME LEMBRO ATÉ HOJE DA
CENA, O NOME DO PACIENTE,
DOS
FUNCIONÁRIOS
QUE
CONTINHAM. O PACIENTE IA
PARA O BANHO, SAIU DE SHORTS
DO QUARTO E TOMOU O RUMO
DA PORTA DE SAÍDA. ELE NÃO
SABIA PARA ONDE IA. I5E1. (...) Não
me prendam não fiz nada. Assim você
aprende a ser comportado e obedecer.
Por mais que recebam instruções,
repetem os comportamentos. É
importante selecionar melhor os
funcionários, pelo perfil também. I5E2.
(...) Belo papel de enfermagem. Vigiar
e punir. I5E3. (...) Acho horrível em
todos aspectos. Acho que sempre nós
profissionais temos, como direito

escutar e acolher o nosso paciente.
I5E4. (...) Eu quero um pouco de paz!
Você precisa de limites. Na instituição
acabamos invadindo o outro. I5E5. (...)
Eu não fiz nada, me solte, por favor,
eu não sou louco! Estamos tentando
lhe ajudar, você está muito alterado
no momento. Talvez a enfermeira lhe
medique e você via dormir um pouco,
depois você estará melhor. Acho que
assim fica melhor, assim que ele
acordar, vou conversar com ele. I5E6.
(...) Me soltem eu não fiz nada. Eu não
sou bicho! Fico quietinho, caso
contrário, vai ficar preso mais tempo.
Finalmente
me
livrei
dessa
preocupação. I5E7. (...) Eu quero me
matar. Não me segura. Vamos até a
sala
de
enfermagem.
Vamos
conversar. Tenta ficar calmo. Vai
ajudá-los a cuidar do usuário. I5E8.
(...) Me solta! Quieto! Agora ele vai se
acalmar. O DESENHO VIVENCIADO
É O DO FUNCIONÁRIO DANDO
UMA GRAVATA NO PACIENTE,
AGARRANDO PELO PESCOÇO.
I5E9. (...) Porque vocês vão me
amarrar. Porque você está muito
agitado. Penso que será o melhor por
agora. I5E10. (...) Porque estou sendo
contido? Você está sendo contido
porque seu comportamento agressivo
está colocando em risco você e os
outros. Qual seria o resultado desta
conduta? I5E11. (...) Eu não quero ficar
contido. Você não tem querer. Desta
vez ele vai melhorar. I5E12. (...) O que
vão fazer comigo. Nada, apenas
vamos te deixar tranqüilo pra que não
se machuque. Ele vai ver o que é bom.
I5E13. (...) Será que eu fiz algo tão feio.
Assim, não entendo. Esse agora vai
ver só. Talvez isso sirva de lição.
I5E14. (...) não precisava ter sido
assim.
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Ao analisar o corpus6 formado pelo material coletado das 16
cenas, quatro categorias se configuraram:
Categoria 1 – Atuação como Controle de um Saber [ACS];
Categoria 2 – Atuação como Poder de um Saber [APS];
Categoria 3 – Atuação como Limites de um Saber [ALS];
Categoria 4 – Atuação como Saber de um Saber [ASS].
O critério de escolha foi baseado em Vala (1986), que afirma
existir dois tipos de unidades de análises: as unidades formais que incluem
palavras, frases, personagens impressões de anotações colhidas por serem
significativas para o pesquisador; as unidades semânticas que compreende
o tema ou a unidade de informação.
Neste estudo, identificaram-se as unidades formais derivadas das
544 unidades de entrevistas, dos 34 enfermeiros, minuciosamente
agrupadas de acordo com o significado para o cotidiano do enfermeiro
psiquiátrico.

e. (2) Análise pelo ALCESTE

Foi adotado o programa informático ALCESTE – “Analyse
Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte”. Este software,
considerado pioneiro no uso da informática na análise de conteúdo, foi
criado na França na década de 1970 por M. REINERT e J.P. BENZECRI.

6

Corpus supõe uma mesma visão das coisas, um mesmo esquadrinhamento do campo perceptivo, um mesmo
sistema de transcrição do que se percebe no que se diz (Foucault, 1995).
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O ALCESTE tem sido introduzido lentamente no Brasil em
algumas pesquisas, em especial nas de representações sociais e,
basicamente, na área da saúde, tais como em Ogata (1999), Oliveira (1998),
Moreira (1998), Santos (1990), Furegato & Silva (2001) e Camargo (1999).
O software faz a análise léxica das palavras de um conjunto de
textos, independente da origem de sua produção; tanto podem ser das
comunicações quanto das manifestações discursivas.
Ao fazer a análise léxica de um conjunto de dados textuais, o
ALCESTE agrupa as raízes semânticas definindo-as por classes, levando
em consideração a função da palavra dentro de um dado texto. Assim, tanto
é possível quantificar, como inferir sobre a delimitação das classes, que são
definidas em função da ocorrência e da co-ocorrência das palavras e da sua
função textual.
O artifício é realizado independente da ação e da vontade do
pesquisador, uma vez que o programa estatístico foi concebido e construído
de forma aleatória e intencional, para evitar que o pesquisador interfira sobre
o mesmo, ou seja, manipule os dados (Oliveira, 1990).
O texto ou o material a ser trabalhado pelo software constitui um
único arquivo, chamado de corpus. É preparado seguindo critérios definidos
pelo programa como forma de garantir uma lógica quantificável da análise. A
preparação inclui a definição das variáveis chamadas de Unidade de
Contexto Inicial - UCI, definidas pelo pesquisador.
Camargo (1999) diz que em função de algumas características do
material coletado, tais como várias entrevistas, respostas e número de
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participantes em questões abertas, cada resposta pode ser considerada uma
UCI, também chamada de “linha de comando” ou “linha com asteriscos”. O
que define uma UCI é a individualização do texto a partir da definição das
variáveis.
O TSC é um instrumento cujas respostas são abertas. As UCI
correspondem às 34 entrevistas dos sujeitos investigados.
Foram definidas quatro variáveis para o presente estudo:
Instituição = inst, Enfermeiro = enf, Tempo de Graduação = trg, Tempo de
Trabalho na Área= tra.
Instituições: 1 = Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto; 2 =
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/3º andar;
3 = Sanatório Espírita Vicente de Paulo; 4 Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/Unidade de Emergência; 5 =
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/HospitalDia, 6 = Pós-Graduandos da EERP/USP.
Enfermeiro - numerados de 1 a 34, sendo os 17 primeiros da 1ª
fase, ou Grupo A, e os 17 restantes da 2ª fase, ou Grupo B. Para a variável
referente ao enfermeiro adotei numerais ordinais e seqüenciais, à medida
que os sujeitos participantes de cada instituição respondiam ao TSC.
Tempo de Graduação: 1 = inferior ou igual a 10 anos; 2 = igual
ou inferior a 15 anos; 3 = igual ou superior a 20 anos.
Tempo de Trabalho na Área: 1 = inferior ou igual a 10 anos; 2 =
superior a 10 anos; 3 = igual ou superior a 20 anos.
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O preparo do material a partir da identificação das variáveis é
denominado de corpus, que contém um conjunto de UCI. Pode ser rodado
em qualquer versão do WINDOWS for WORD, após criterioso processo de
digitação e correção ortográfica.
O nome do arquivo não permite espaços em branco entre as
letras sem quebra de página, portanto, somente texto com quebra de linha.
O texto que contém os dados fornecidos pelos sujeitos
entrevistados ou o corpus, não deve conter palavras com letras maiúsculas,
nem mesmo as siglas.
O pesquisador pode considerar relevante para a pesquisa
acrescentar algumas informações tais como comentários, observações ou
anotações, recolhidas por ocasião da coleta de dados. Estas podem estar
relacionadas com o envolvimento do entrevistado com o objeto de
investigação e/ou o instrumento, como também o ambiente onde ocorre a
entrevista e suas relações interacionais. As informações podem fazer parte
do texto em letras maiúsculas.
N°UCE
KHI2
Unité de Contexte Elémentaire
115
11 me_da a sensacao de-que ela_nao_ve o
paciente. porque sera que a enfermeira e_assim? GOSTEI DO
DESENHO, E ISTO MESMO O QUE OCORRER, ESSE DISTANCIAMENTO.

O TSC é composto por dezesseis cenas e para cada uma delas
foi atribuído um título, tendo em vista o tema que as cenas expressavam.
Esses títulos foram expressos em caracteres maiúsculos.
INÍCIO DA JORNADA.
BANHO
DUPLO.
sexo_natural,
pacientes_tem_suas_necessidades também.
MEDICAÇÃO. deixe o braço_solto para doer_menos.
SURPRESA. eu estava_tomando_banho no chuveiro
pacientes, se_envolva_no_lençol rapidamente.

os

dos
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As entrevistas foram separadas pelas linhas de comando
contendo asteriscos que representam as variáveis dadas pelo pesquisador,
tal como no exemplo que se segue:
**** *inst_01 *enf_01 *tgr_1 *tra_1
O ALCESTE possibilita a associação de palavras compostas
agrupadas pelo pesquisador para evitar corte de sentido, por exemplo:
não_me_amarre.
O texto, nas condições exigidas pelo ALCESTE, não deve conter
aspas, apóstrofos, percentagens, cifrões e asteriscos. Recomenda-se
também, evitar o uso de gírias, pronomes, provérbios, verbos auxiliares,
advérbios, numerais e locuções exclamativas.
Na prática estas recomendações são difíceis de serem evitadas,
pois trata-se de um material discursivo e, como tal, sujeito aos vícios da
linguagem coloquial que é usada no cotidiano das pessoas.
O material analisado deve ter no mínimo 70.000 caracteres e um
número de 20 a 30 sujeitos para grupos homogêneos, ou 40 a 50 para
grupos heterogêneos, algo em torno de 20 páginas em *txt. (Oliveira, 1999;
Camargo 1999).
O ALCESTE realiza quatro etapas seqüenciais na análise dos
dados, definidas pelas quatro primeiras letras do alfabeto (A, B, C, e D) e
contendo de três a cinco operações (Camargo,1999; Ogata, 1999; Oliveira,
1998).
Na etapa A, com 3 operações, o programa faz a leitura do texto
na língua selecionada, o cálculo dos dicionários e realiza a primeira
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segmentação do texto, preparando o corpus. Reconhecendo as UCI, agrupa
as ocorrências das palavras e calcula as freqüências por sujeitos e variáveis.
Na etapa B, realiza o cálculo das matrizes de dados e a
classificação hierárquica descendente em Unidades de Contexto Elementar UCE. Uma UCE é definida pelo programa de forma aleatória, mantendo um
intervalo seqüencial de três linhas ou de oito a dez palavras e/ou, ainda, um
trecho do texto.
As UCE’s são definidas pelo programa em função dos respectivos
vocabulários e do cruzamento das matrizes das formas reduzidas e UCE’s.
Como na etapa anterior, realiza três operações distintas: o B1 seleciona as
UCE’s e suas freqüências; o B2 calcula o número de palavras por unidades
de contextos; o B3 realiza a classificação hierárquica.
Na etapa C, (considerada importantíssima para a análise de
conteúdo da pesquisa), define a composição das UCE’s em classes através
da intersecção ou cruzamento do corpus e o percentual de aproveitamento
das raízes semânticas das palavras. É a operação C1.
A classe é um conjunto de UCE’s organizada seguindo uma
classificação e uma distribuição dos respectivos vocabulários. Assim,
fornece os resultados mais importantes do conjunto de texto. As classes são
representadas comparativamente com seu grau de ocorrência e similitude
em forma de Dendogramas, tendo por base a classificação hierárquica
descendente da etapa B3, conforme FIGURA 1, que representa as três
classes deste estudo, numeradas de 1 a 3 e que dizem respeito aos três
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contextos em que foram agrupadas as entrevistas formando a classe [A, B,
C].
Figura 1 – ALCESTE - Classificação hierárquica descendente
Classification Descendante Hiérarchique...
Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) :
----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Cl. 1 ( 155uce) |---------------------------------------+
18
|-------+
Cl. 2 ( 23uce) |---------------------------------------+
|
19
|+
Cl. 3 ( 40uce) |-----------------------------------------------+

A operação C2 traça o perfil definido para cada uma das classes,
destacando o número de palavras analisadas - UCE, as formas reduzidas,
identificando-as assim, como seus valores em percentagem e qui-quadrado.
O programa realiza uma distribuição concêntrica das variáveis
indicadas pelo pesquisador, os sujeitos entrevistados, as instituições e no
caso, as cenas que compuseram cada um dos contextos, uma vez que são
definidas como variáveis.
Figura 2 –ALCESTE - Definição do perfil das classes
Nombre d'u.c.e.
Nombre de mots analysés par uce
Nombre de mots sélectionnés :
Identification
Khi2

DANS LA CLASSE N° 1
: 155.
(71.10 %)
: 6.26
54
UCE Total Classées

UCE dans la Classe

7

7

6

6

5

5

5

5

33

28

5

5

9

9

*enf_05
2.94
*enf_07
2.51
*enf_08
2.08
*enf_09
2.08
*enf_13
3.58
*enf_14
2.08
*enf_17
3.82
5

*enf_26

5

2.08
50

*inst_01
9.02

44
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O C3 projeta em colunas as palavras e suas correlação através
de dois eixos, horizontal e vertical, permitindo a Análise Fatorial de
Correspondência ou AFC. Segundo Ferreira (1986), a análise fatorial é um
processo de análise empregado para um fenômeno estatístico complexo, em
que se procura determinar ou medir, por meio de correlações apropriadas, a
influência de determinados fatores nesse fenômeno. Veloz et al apud
Camargo (1999) afirmam que as classes oriundas desse processo estatístico
são agrupadas num plano fatorial e que podem indicar representações
sociais ou campos de imagens sobre um dado objeto, ou somente aspectos
de uma mesma representação social.
Portanto, classes e representações sociais não são sinônimos,
uma vez que as representações sociais serão indicadas pelos conteúdos
oriundos das classes e a relação destas com os fatores de interlocução da
pesquisa em representações sociais, conjugada com a interpretação de
ambos os momentos pelo pesquisador em seu momento de insight.
A etapa D toma como base as classes de UCE’S escolhidas,
realizando um cálculo das formas associadas a cada um dos contextos
definidos e elaborando um index de contexto de ocorrência. Possibilita
ainda, a construção de uma matriz de formas associadas a uma mesma
classe UCE da classe associada e de representações arborescentes destas
relações (Camargo, 1999).
As operações que ocorrem nesta etapa são assim distribuídas. O
D1 realiza três sub-operações seqüenciais. Seleciona as palavras por
classes, constituindo um vocabulário específico; distribui as palavras através
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do

cálculo

da

raiz

quadrada,

selecionando

aquelas

que

são

significativamente importantes na classe; finalmente, faz uma triagem
listando as palavras de cada classe, tomando com base sua raiz etimológica
e quantificando sua ocorrência no corpus. Exemplos:

D1: Sélection de quelques mots par classe
----------------------------------------D.1.1. Vocabulaire spécifique de la classe 1 :
medic+(22), paciente+(56), faz+(15), cafe+(10),
do(23),
enfermeir+(14),
por_favor(10),
conten+(8),
da(17),
D.1.2. Mots outils spécifiques de la classe 1 :
estava(8),
tinha(6),
era(7),
sou(2),
menos(2),
por(10),
apenas(3),
caso(6),
logo(5),
para-que(3),
porque(15), quando(11), se(31), olha(4),
D.1.3. Clé sélectionnée : A
274
11
BANHO INDIVIDUAL. ja ouvi relatos de
pacientes nesta situacao mas sem a presenca do enfermeiro.
CONTENSAO. eu nao_quero_ficar_contido. voce_nao_tem_querer.
desta_vez ele vai melhorar. VIGILIA. sera_que nao_haveria uma
forma de_ajuda_la? depois da medicacao ela acalmou.

O D2 calcula os segmentos repetidos por classe até o máximo de
20 ocorrências, conforme exemplo abaixo
D2: Calcul des "segments répétés"
--------------------------------Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici
:
8
34 SITUACAO_DE_RISCO_CONTROLADO_DA_ENFERMAGEM
INICIO_DA_JORNADA
3 34 RELATO_DE_OCORRENCIAS

Finalmente, realiza uma classificação descendente hierárquica
das palavras ou vocabulários específicos constituintes de cada classe e seu
contexto lexical. Mais precisamente, esta classificação em forma de tabela,
permite observar os vínculos, as ligações estabelecidas através das linhas e
as UCES’s selecionadas. Exemplificando:
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C.A.H. du contexte lexical B
Fréquence minimum d'un mot
:
Nombre de mots sélectionnés
:
Valeur de clé minimum après calcul :

5
6
2

Nombre d'uce analysées
:
23
Seuil du chi2 pour les uce
:
0
Nombre de mots retenus
:
6
Poids total du tableau
:
35
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
B5 tenh+
|---------------------+---------------------------+
B6 port+
|--------------+------+
|
B8 semana
|----+---------+
|
B6 problema+
|----+
|
B8 sera_que
|-------+-----------------------------------------+
B7 o_que
|-------+

Após o processamento do corpus, através de suas etapas operacionais, o
ALCESTE apresenta o resultado da análise da pesquisa de duas maneiras:
um resumido e outro detalhado. Neste estudo, o processamento do corpus
foi analisado em 2 min. e 22 s, no dia 24/04/2001, às 12h 56min 02s,
contendo 34 UCI [Unidades de Contexto Inicial], correspondendo ao total de
sujeitos entrevistados. Algumas informações já mencionadas e outras de
igual relevância estão no Quadro n. 1.
Ao final da análise, o ALCESTE emite um relatório descritivo do
corpus analisado conforme quadro que se segue, inclusive o percentual de
aproveitamento do texto em forma de UCE’s.
Quadro n. 1 – Relatório descritivo criado pelo ALCESTE

Nome do Corpus
Situação de Risco Controlado da Enfermagem
Nombre Total D’Occurrences
8391
Formes Distinctes
2583
Formes Réduites Analysées
177
Formes Supplementaries
152
Mots Étoilés
47
Fréquence Moyenne D’Une Forme
3
Fréquence Maximum D’Une Forme
211
Nombre UCI
34
Nombre UCE Sélectionnées
298
Nombre de Classes Obtenues
3
UCE Classés
218 UCE
73,15%

Cenários da atuação do enfermeiro:
representações sociais polêmicas em seu cotidiano

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3

74

As representações sociais como teorias
práticas sobre objetos sociais particulares,
mostram como, enquanto teorias, elas
envolvem uma dimensão de explicação e
argumentação. Ora, quando os indivíduos
se questionam sobre fenômenos sociais
como a pobreza, o desemprego, a saúde, a
violência ou o insucesso escolar, acionam
as teorias que coletivamente construíram
sobre estes mesmos fenômenos, e é no
quadro dessas teorias que procuram e
estruturam as explicações.
Vala (2000)

Concordo com Bardin (1977) quando chama atenção para a
duração desta fase de análise propriamente dita, que tanto pode ser de
média, quanto de longa duração.
Particularmente, considero como uma fase ansiogênica, uma
relação de amor e ódio, ou seja, um antagonismo que beira ao caos, embora
quando superados os horrores da primeira impressão, o desfecho é
orgástico, portanto, prazeiroso, fascinante e misterioso.
À medida que a rede de significações implícitas emergem revela a
lógica estruturante dos dados, ressaltando sua pertinência e sua coerência
interna entre a temática, o arcabouço teórico-conceitual e os instrumentos e
os métodos adotados. Assim, garante-se a validade e a fidedignidade da
análise com abordagem qualitativa. pesquisa na revelação da comunicação
entre as partes da pesquisa.
O TSC possibilita ao enfermeiro responder o conteúdo expresso
na cena, resultado de suas experiências vividas, relatas ou imaginadas. O
Gráfico n. 1 mostra o posicionamento do mesmo sobre este artifício.
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Gráfico n. 1. Experiências Vividas, Relatas e Imaginadas do Enfermeiro

Experiências frente as Cenas do TSC
Início da Jornada

18

Banho Duplo
Medicação

16

Surpresa

14

Banho Individual
Contensão

12

Vigília

10

Cafezinho
Dança

8

Olhar

6

Banho Feminino
Grupo

4

Fuga

2

Relato das Ocorrências
Saída

0
VIVIDO

RELATADO

IMAGINADO

S/R

Descanso

Tal composição obtida da ocorrência interacional revela a relação
do eu com o outro, a qual se efetivou a partir do envolvimento do
entrevistado com a cena. Por envolvimento entendo o fruto do vínculo, do
contrato e da responsabilização do enfermeiro com sua prática nesse campo
de atuação, com ênfase na assistência ao doente mental, como um cuidado
e um valor humano. Em outras palavras, a alteridade manifesta-se na
cotidianeidade.
Dos 34 sujeitos participantes da coleta de dados, verificou-se o
maior número de sonegação às respostas do TSC pelo Grupo B, os pósgraduandos.
Alguns entrevistados sonegaram informações pertinentes à
determinada cena, o que possibilita algumas leituras: uma decisão e
posicionamento dos sujeitos sobre a cena; dificuldade de participar desta
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modalidade não usual de fazer perguntas; dificuldades com a temática, o
doente mental, a instituição, a profissão; dificuldades de ser relator de si
mesmo.

a) Discutindo os dados sob a luz da Análise de Conteúdo

Assim movido pelos sentimentos e os resultados obtidos pela
Análise de Conteúdo, quatro categorias empíricas e subcategorias foram
adquirindo corporalidade frente ao objeto de estudo. Estas foram
reprocessadas e submetidas a novas análises em busca das unidades
formais. Em seguida foram comparadas com o referencial teórico construído
para analisar a atuação do enfermeiro em sua cotididianidade.
Entre as categorias existe uma relação dialética, tanto no sentido
simétrico como assimétrico. A simetria diz respeito aos conteúdos próximos
ao discurso dos sujeitos, sobre o que pensa, portanto subjetiva. A assimetria
foi observada nas situações em que se exige uma ação concreta, portanto
mais objetiva. Ambas, ora apresentam-se visivelmente definidas, ora
parcialmente visíveis, e ainda, totalmente invisíveis. Contudo, as quatro
categorias interligam-se e dão o tom da atuação do enfermeiro em seu
cotidiano, em sentido complementar.
As categorias podem ser entendidas como uma metaforização
que diz respeito à atuação como controle de um saber, como poder de um
saber, como limites de um saber e como saber de um saber.
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As metáforas atribuídas ao saber têm particularmente o olhar do
pesquisador. Elas são usadas como um artifício para dar funcionalidade ao
estudo, facilitar a apreensão da atuação do enfermeiro em seu cotidiano e as
representações sociais circulantes. Elas têm como função guiar a discussão
e a interpretação do universo investigado. Nesse sentido, as metáforas são
pistas indicadoras da presença ou ausência das representações sociais.
Vala (2000), analisando a influência das metáforas nos estudos
de representação social por Lakoff e Johnson, afirma que não são meras
figuras de linguagem ou retórica, mas expressões do próprio processo de
pensamento, permitindo transferência de sentido e naturalização do que era
uma abstração conceitual. Para ele um conceito é
“(...) pensado a partir de várias metáforas, metáforas essas que
evidenciam alguns aspectos do conceito, encobrindo outros, o que as
torna de fato produtoras de sentido e fatores estruturantes da
experiência. Compreender as experiências, as idéias e os conceitos em
termos de objetos ou substâncias permite-nos classifica-las e avalia-las,
enfim, pensar sobre eles.” (p.92)

Para Ferreira (1986) metáfora é um termo semântico que se
fundamenta numa relação de semelhança subtendida entre o sentido próprio
e o figurado. Segundo Vala (1996), o homem, seja ele cientista ou não,
recorre às metáforas, de forma explícita e implícita, para explicar a lógica
dos acontecimentos e sua inserção nesta era globalizada. O homem sempre
se utilizou deste artifício para orientar-se diante da vida, produzindo novos
conhecimentos sobre si e o mundo circundante.
Nesse sentido, o autor ao categorizar os achados de um estudo
através do referencial teórico construído, somado à adequação dos métodos
e técnicas escolhidos e mantendo os princípios epistêmicos da validade,
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fidedignidade e do rigor, utiliza-se da metaforização como forma de
apreender os significados. As categorias do estudo seguem esse princípio.
Assim, apresento cada uma delas para fins de análise.
Categoria 1 – Atuação como Controle de um Saber
Quadro n. 2 – Metáfora da atuação como controle de um saber
(...) tomando banho os dois juntos? (...) hora de supervisionar o banho (...) poderiam
tentar se controlar (...) está muito difícil para vocês entenderem as orientações (...)
vamos terminar o banho e conversar depois (...) eu não falaria nada, somente
respeitaria este momento (...) não tem jeito se descuidar aprontam (...) fique
tranqüilo porque estamos sempre observando (...) qualquer alteração comunicamos
o médico (...) uma medicação para diminuir a agitação (...) logo ele estará menos
angustiado e menos ansioso (...) esta injeção vai lhe ajudar (...) orientar o paciente
(...) também poderá tomar um banho (...) procurar sempre trazer firmeza (...) eu o
prepararia psicologicamente melhor (...) com esta medicação você vai ficar tranqüilo
(...) pelo menos assim ele dá sossego (...) não cria mais problemas (...) vamos te
deixar tranqüilo (...) está dormindo com tanto vallium assim (...) ele está dormindo
muito (...) vamos continuar em observação (...) ficar atentos as suas atitudes (...)
precisa de vigilância (...) a medicação fez o efeito desejado (...) dorme como um anjo
(...) depois da medicação ela acalmou (...) coisas acontecem por aqui (...) achei a
solução exata para o problema (...) um espaço para nos confraternizarmos com a
equipe (...) hoje o plantão foi muito difícil (...) plantão terrível eu tive hoje (...) é
necessário seguir as normas, caso contrário fica difícil sua alta (...) como não sei o
que está acontecendo primeiro vou saber da situação (...) sempre tão contidos
durante o grupo operativo (...) vamos organizar um baile (...) boto vocês na
contensão (...) esses dois sozinhos de novo (...) me incomoda muito as pessoas
ficarem me abraçando (...) o bom relacionamento amenizará a situação (...) parar
para verificar (...) quando for tomar banho feche a porta (...) após você vestir as
roupas, conversaremos um pouco (...) quer que te apliquem um sedativo
novamente? (...) estou me sentindo presa (...) vamos agora tentar ajudar (...) estou
com dificuldade de lembrar das coisas (...) não agüento essa enfermeira chata (...)
discutir algumas questões que vem acontecendo nesse hospital (...) chamem
alguém para me ajudar (...) por favor me ajudam, tem pacientes tentando fugir
(...)(...) hoje, o plantão foi bastante bom (...) se precisar me chame estarei no ramal
(...) o plantão foi tranqüilo (...) péssimo plantão (...) o paciente está agitado hoje (...)
hoje foi tranqüilo, ninguém agitou (...) peguei os dois no banheiro teremos que tomar
providências (...) aumentar a vigilância (...) precisamos ser mais profissionalizantes
(...) felizmente tudo correu bem (...) acho que não esqueci de passar nada (...)
precisamos combinar uma visita junto à família com a assistente social (...) espero
que você consiga melhorar mais (...)abri a porta para ver se está tudo bem (...)
desculpe ter entrado sem bater na hora do banho pessoal não é lugar para isso (...)
finalmente acabou o plantão (...) não esqueça dos remédios (...) é boa demais para
os pacientes e esquece sua obrigação profissional (...) cumpro todas normas do
hospital (...) não podemos estimular (...)

O controle é um artifício adotado pelo enfermeiro em vários
momentos de sua atuação. Dependendo da situação e do contexto esse
controle pode estar evidenciado ou não. Há uma dispersão na maneira de
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exercer as situações de controle de sua atuação. Independente da forma de
controlar, o enfermeiro desenvolve estratégias para estabelece relações e
julgamentos e, a partir daí, demarcar sua posição.
Evidenciei vários sentidos para o termo controle, destacados de
acordo com a compreensão. O controle do outro, que pode ser individual
ou coletivo, respectivamente, "é necessário que se converse com o mesmo" e
"tomando o banho os dois juntos?" / "está muito difícil para vocês entenderem as
orientações" ; o

controle de si: "eu não falaria nada" / "eu o prepararia

psicologicamente" / "eu quero um pouco de paz"; o

controle pela observação: "fique

tranqüilo porque estamos sempre observando" / "vamos continuar com a observação" /
"aumentar a vigilância"; o

controle corporal: "é muito difícil o confronto com o corpo" /

"quando for tomar banho feche a porta"; o

controle físico: "boto vocês na contensão" /

"vamos contê-lo" / "não precisa me segurar tão forte assim" / "eu não quero ser contido"; o

controle verbal: "eu tento a contensão verbal" / "ajudar com o manejo verbal antes de
conter fisicamente"; o
por aqui"; o

controle indiferenciado ou indefinido: "coisas acontecem

controle técnico: "uma medicação para diminuir a agitação" / "está

dormindo com tanto vallium assim"; o
atitudes" / "não podemos estimular"; o

controle não físico: "ficar atento as suas

controle espacial: "os portões estão fechados" /

"esse é um hospital fechado" / "esta sala não é o local mais adequado" / "abri a porta para
ver se está tudo bem"; o

controle institucional: "qualquer alteração comunicamos o

médico" / "vou colocar no livro de ocorrências" / "caso consigam fugir que sejam tomadas as
providências devidas" / "acho que não esqueci de passar nada" / "o contrato será lembrado"
/"cumpro todas normas do hospital"; o

controle dos Impulsos: "não agüento essa

enfermeira chata" / "estamos em certos serviços correndo risco" / "me incomoda muito as
pessoas ficarem me abraçando"; o

controle humanizado: "não precisava de tanta
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agressão" / o bom relacionamento amenizará a situação" / "vamos agora tentar ajudar" /
"espero que você consiga melhorar mais".

Categoria 2 - Atuação como Poder de um Saber
Quadro n. 3 – Metáfora da atuação como poder de um saber
(...) a instituição não permite (...) aqui no hospital não é permitido (...) estão aqui para
tratamento (...) de alta poderão resolver este problema (..) por favor coloquem suas
roupas (...) não precisa dois tomar banho no mesmo chuveiro (...) não devem ter esse
tipo de atitude aqui (...) terminem seus banhos individualmente (...) recomponham-se,
conversaremos depois (...) vamos terminar o banho e conversar depois (...)não podem
fazer isto aqui (...) não é permitido (...) que se tome algumas providências (...) chamar
os funcionários envolvidos para uma conversa (..)) se for reincidência, advertência (...)
vamos para com isso, pouca vergonha (...) quem cuida do banho é o auxiliar (...) o que
devo fazer agora (...) vamos parar com isto vou avisar o médico (...) que pouca
vergonha, aqui não é lugar de se fazer isso (...) vou separar esses dois (...) colocarei
um em cada unidade (...) vocês serão punidos (...) como fica se eu não agir (...) falo
alguma coisa ou saio sem ser percebida (...) colabore durante a aplicação (...) é
melhor virar o rosto para o outro lado (...) está me olhando diferente (...) esta injeção
vai lhe ajudar (... ) procurar sempre trazer firmeza (...) terei que discutir com a equipe
sobre o que tem acontecido aqui (...) senta aqui, vamos conversar (...) porque será
que ele não tem certos direitos, como esse (...) agora você pode sonhar sem nenhum
problema (...) vamos mais depressa com esse banho pois o café já está servido (...) o
que é isso, vou contar para o seu médico (...) na fuga você pode se ferir e nós não
podemos permitir que isto aconteça (...) não está se controlando (...) vai ficar amarrado
para poder se controlar (...) eu não quero ser contido (...) não precisava de tanta
agressão (...) você será contido para se acalmar (...)agora ele vai se acalmar (...) seu
comportamento agressivo está colocando em risco você e os outros (...) você não tem
querer (...) sou muito exigente para com o paciente (...) ele vai ver o que é bom (...)
talvez isso sirva de lição (...) ela é um general (...) fico muito preocupada na tomada de
decisões (...) precisarei prevenir esses dois (...) parem com isso (...) boto vocês na
contensão (...) vamos parar com isso (...) cadê o pessoal (...) vista sua roupa pois, não
pode ficar assim (...) observar bem o aspecto do olhar (...) vista já essa roupa (...) quer
que te apliquem um sedativo novamente (...) preciso fazer um exame físico (...) toma
seu banho que depois conversaremos (...) muito sexualizada, Marta vista sua roupa
(...) a gente pediu substituição (...) encarar essa situação com normalidade (...) você
vai embora quando estiver boa (...) não agüento essa enfermeira chata (...) você é
chata mesmo (...) vamos resolver isto na força (...) como podemos fazer isso (...) ou
vocês se comportam como manda as normas ou continuaremos a ter que fazer assim
(...) o que fizemos de errado, enfermeira (...) Levi, Jussara voltem aqui(...) chame
alguém pra me ajudar (...) os pacientes serão contidos (...) terminem com o tratamento
(...) vamos tentar impedir de fugir (...) os portões ainda estão fechados (...) muitas
vezes pela ineficácia dos profissionais (...) (...) vão se arrepender (...) não posso
permitir essa libertinagem (...)não conseguimos encontrá-lo temos que chamar a
polícia (...) a sua advertência vai ficar registrada no prontuário (...) se precisar chame
estarei no ramal (...) acertamos logo com a medicação (...) paciente agitado precisou
ser contido (...) temos que procurar onde está a falha (...) você consegui deixar
acontecer tudo isso? (...) quando eles fugiram achei que eles estavam bem (...) esses
pacientes estão cada vez mais abusados (...) precisamos ser mais profissionais (...)
estou sendo despedida injustamente, afinal cumpri todas as normas do hospital (...)
tenho tanta coisa para fazer agora (...)
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O poder exercido pelo enfermeiro é um artifício adotado em vários
momentos de sua atuação pois este sabe que no contexto estrutural dos
serviços de saúde a Enfermagem é considerada uma profissão auxiliar uma
vez que sua autonomia, tradicionalmente, passa pela prescrição do médico.
Este procedimento orienta sua prática a qual situa-se entre o cuidado direto
e a gerência dos serviços de saúde mental e psiquiátrico. Paulatinamente,
este modelo vertical e pontual tem sido questionado pelo enfermeiro e seus
pares, emergindo questionamentos sobre o tipo de poder.
O poder para o enfermeiro é algo submisso reproduzido na sua
atuação na interface do modelo hegemônico, ou seja, o biomédico, e o
cuidado

humanizado

emergindo

como

uma

condição

de

trabalho

fragmentado com tantos e muitos afazeres.
Assim como no modelo anterior de atuação - como controle - o
enfermeiro exercita o poder estabelecendo relações e julgamentos os quais
demonstram sua posição de fragilidade e vulnerabilidade frente ao poder
hegemônico e de outras profissões emergentes, assumindo aspectos
coercitivos. Tal poder é justificado institucionalmente, um intermediário entre
a hierarquia burocrático-administrativa e o fazer propriamente dito da
enfermagem, o cuidado, ressaltando o cumpra-se organizacional, que a seu
turno é da mesma forma repassado aos pares, hierarquicamente
subordinados, e aos membros da equipe de enfermagem. Da mesma forma
atinge os demais trabalhadores em saúde, tais como pessoal da lavanderia,
vigilantes copa e cozinha, dentre outros. As dimensões de sua atuação
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conferem tipos distintos de poderes, como nos exemplos que se seguem,
sobre esta categoria.
O poder institucional: "a instituição não permite" / "aqui no hospital não é
permitido" / "recomponham-se conversaremos depois" / "colocarei um em cada unidade" /
"procurar sempre trazer firmeza" / "a gente pediu substituição" / "estou sendo despedida
injustamente, afinal cumpri todas as normas do hospital"; o

poder profissional: “vamos

mais depressa com esse banho pois o café já está servido” / "o que é isso, vou contar para
o seu médico" / "ela é um general" / “ou vocês se comportam como manda as normas ou
continuaremos a ter que fazer assim”; o

poder hierarquizado: “chamar os

profissionais envolvidos para uma conversa” / “quem cuida do banho é o auxiliar” / “se for
reincidência advertência” / “procurar sempre trazer firmeza” / “cadê o pessoal?” / “você
conseguiu deixar acontecer tudo isso?”; o

poder moral: “vamos parar com isso, pouca

vergonha” / “que pouca vergonha, aqui não é lugar de se fazer isso” / “o que fizemos de
errado enfermeira?” / “não posso permitir essa libertinagem”; o

poder corporal: “vamos

terminar o banho e conversar depois” / “é melhor virar o rosto para o outro lado” / “vai ficar
amarrado para poder se controlar” / “observar bem o aspecto do olhar” / “vista já esta roupa”
/ “preciso fazer um exame físico”; o

poder punitivo: “vocês serão punidos” / “sou muito

exigente com para com o paciente” / “você não tem querer” / “ele vai ver o que é bom” /
“boto vocês na contensão” / “a sua advertência vai ficar registrada no prontuário”.
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Categoria 3 - Atuação como Limites de um Saber
Quadro n. 4 – Metáfora da atuação como limites de um saber
(...) até posso entender que seja uma necessidade (...) e agora o que faço? (...) nunca
presenciei uma cena dessa (..) vem para o outro chuveiro (...) poderiam tentar se
controlar (...) não vai fazer-lhes bem (...) vocês estão aqui para se tratar (...)a limitação da
intimidade provoca (...) deixar no momento como normal (...) situação incômoda (...)
porque está demorando tanto (...) aqui não é lugar para se fazer isso (...) não devo
intervir (...) voou separar esses dois (...) aqui não é lugar de se fazer isso (...) fico
impregnado (...) estamos sempre observando (...) será que ele vai deixar fazer a
medicação (...) medicação para diminuir sua agitação (...) é isso mesmo que ocorre, esse
distanciamento (...) a gente se habitua a ver só a perna, o baço e nunca o paciente como
um todo quiser falar estou aqui par ouvi-lo (...) você precisa tirar essas idéias ruins da
cabeça (...) se masturbem durante o banho (...) volto outra hora, que situação
desagradável (...) se sentir envergonhado posso sair (...) seria bom que você fechasse a
porta na hora do banho (...) se precisar de ajuda é só chamar (...) sempre de mão presas
para trás (...) pedi que não fizesse aquilo, o lugar não era adequado (...) ele guardou e
acatou minha orientação (...) nessa situação não sei o que falar (...) precisando de algo
posso pedir a um colega masculino (...) não devia ter entrado sem bater (...) quando for
banhar-se tranque a porta (...) se precisar de ajuda chamarei o auxiliar de enfermagem
(...) as pessoas costumam trancar a porta (...) porque entrei logo aqui agora (...) (...)
vamos até a sala de enfermagem, vamos conversar (...) seu comportamento agressivo
está colocando em risco você e os outros (...) será que eu fiz algo tão feio (...) precisamos
observar o paciente mais de perto (...)mantenha observação rigorosa (...) assim, posso
fazer outras coisas (...) viu como a medicação é boa (...) um dos nossos objetivos é estar
do lado do paciente (...) fica aqui com ela na sala enquanto eu atendo outros pacientes
(...) que perturbação, podia bem estar no repouso agora ainda bem pois não agüentava
mais este paciente (...) quando acordar explicarei (...) ela podia dar um tempo (...) vamos
manter o soro e deixa-lo sedado (...) eu gosto do horário do cafezinho (...) gosto deste
horário de descanso (...) preciso refazer-me (...) uma parada para retornar ao trabalho
(...) no período de uma semana não consegui discutir (...) quer tomar café comigo (...)
estou muito cansado, necessito de uma parada (...) é necessário seguir normas (...) como
será a relação entre eles (...) talvez, precisarei prevenir esses dois (...) estas atividades
de dança são boas porque aproxima as pessoas (...) um momento onde se possa juntar
homens e mulheres no pátio, terapia ocupacional (...) como dançam solto, ficam sempre
tão contidos (...) opa! opa! aqui não é o momento, nem o local ideal para troca de
carinhos (...) se precisar de ajuda as funcionárias estão aqui fora (...) a junção de
pacientes de diferentes sexos nas atividades ajuda-os a se sentirem melhor (...)
fantástico estão melhores e mais saudáveis que eu (...) esses dois vivem se agarrando
(...) é o único momento que eles podem estar juntos (...) uma passada de mão não tira
pedaço (...) pessoal não é lugar pra isso (...) assim não dá (...) temos que ter
sensibilidade para isso (...) ela poderia mudar o modo de colocar as (..) muito
inadequadas essas enfermeiras (...) João ficou contido, pois, havia fugido (...) não sabia o
que fazer no momento (...) esses pacientes estão cada vez mais abusados (...) estamos
dando muita atenção, porisso eles abusam tanto (...) após um plantão deste quero um
bom banho e uma boa cama (...) estou cansada, pretendo descansar (...) vou indo ainda
tenho um dia cheio pela frente (...) vou descansar o dia foi duro (...) espero ter dias
melhores (...) ufa! finalmente acabou o plantão (...) amanhã começa tudo outra vez (...)
voou descansar estou precisando (...) tenho tentado ser rígida com eles (...) que alívio o
plantão esteve pesado (...) que plantão cansativo (...) hoje fiz um monte de coisas (...)
tem dia que não tenho vontade de voltar (...) quantas dores nas pernas (...) preciso ir ao
cinema (...) hoje foi um dia excitante (...) ufa! que bom ter acabado o plantão (...) é ótimo
sair daqui (...) até que enfim acabou este plantão (...) vou procurar assistir uma fita de
vídeo (...) hoje foi um dia daqueles (...) como é difícil trabalhar com louco tem horas que
estou tão louca como eles
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O enfermeiro reconhece que a sua atuação é um constante
redimensionamento das tecnologias que envolvem aspectos técnicos e
aqueles compreendidos com inter, intra e transrelacionais para manter o
controle e o poder circulante no contexto dos serviços de saúde mental e
psiquiátrico, especialmente no modelo hospitalocêntrico. Os limites de um
saber, controlado por um poder hierarquizado, apresentam-se como
dimensões práticas do seu cotidiano.
As manifestações discursivas circulantes são polissemânticas,
tanto para o enfermeiro (revelando o controle de si), como para o outro (o
doente mental e a instituição), destacando-se os aspectos organizacionais
observáveis e imaginários.
Estabelecer os limites requer observações e saberes que sempre
se somam sobre comportamentos e suas relações com o todo institucional.
Cabe ao enfermeiro ampliar, delimitar ou eliminar o que extrapola os limites.
Os exemplos a seguir revelam este espectro de limitações e dificuldades que
vão de situações extremadas de si próprio, estendendo-se para o outro e
além deste, para aspectos mais gerais dos serviços. Dessa forma, intenta
eliminar os possíveis riscos e danos que, por ventura, desorganizem um
sistema já caótico de atuação, embora dominado sob certo ponto de vista.
Os limites do outro: “até posso entender que seja uma necessidade” /
“vocês estão aqui para se tratar” / “a limitação da intimidade provoca” / “vou separar esses
dois”; os

limites de si: “volto outra hora que situação desagradável” / “vou fazer de

conta que não vi nada” / “gosto deste horário de descanso” / “preciso refazer-me” / “uma
parada para retornar ao trabalho” / “após um plantão deste quero um bom banho e uma boa
cama” / “Ufa! finalmente acabou o plantão” / “é ótimo sair daqui” / “como é difícil trabalhar
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com louco tem horas que estou tão louca como eles” / “; Os limites corporais: “a gente se
habitua a ver só a perna, o braço e nunca o paciente como um todo” / “é muito difícil o
confronto com o corpo” / “com a sexualidade muito acentuada é necessário que se
converse” / “lá fora você fica mostrando seu corpo de qualquer jeito” / “se precisar de
alguma coisa chamarei um colega do sexo feminino”; os

limites espaciais: “será que

ele percebeu minha presença naquele momento?” / “seria bom que você fechasse a porta
na hora do banho” / “quando for banhar-se feche a porta” / “um momento onde se pode
juntar homens e mulheres no pátio, terapia ocupacional” / “Opa! opa! aqui não é o momento,
nem o local ideal para troca de carinhos” / “pessoal não é lugar para isso”; os

limites

técnicos: “fico impregnado” / “medicação para diminuir sua agitação” / “estamos sempre
observando” / “explicar o paciente” / “vou explicar o que vou fazer” / “precisamos observar a
paciente mais de perto” / “mantenha observação rigorosa”; os

limites físicos: “depois

que você se acalmar a gente te solta” / “sempre de mãos presas para trás” / “ficou contido
pois havia fugido”; os

limites morais: “situação incômoda” / “volto outra hora, que

situação desagradável” / “será que eu fiz algo tão feio?” / “devia ter pedido permissão para
entrar” / “muito inadequadas essas enfermeiras”; os

limites relacionais: “acho que não

é hora de tanta aproximação” / “como será a relação entre eles” / “estas atividades de dança
são boas porque aproximam as pessoas” / “o bom relacionamento amenizará a situação tão
difícil” / “é o único momento em que eles podem estar juntos”; os

limites

institucionais: “aqui é um hospital psiquiátrico não um hotel” / “os portões ainda estão
fechados” / “temos que avisar a polícia e a família” / “tenho tentado ser rígida com eles”.
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Categoria 4 - Atuação como Saber de um Saber
Quadro n. 5 – Metáfora da atuação como saber de um saber
(...) sexo natural, os pacientes tem suas necessidades também (...) tipo de
relacionamento (...) de alta poderão resolver este problema (...) sabemos de suas
necessidades sexuais (...) está difícil vocês entenderem (...) falta de privacidade (...) é
uma situação humana (...) deixe o braço solto para doer menos (...) sei que o haldol
impregna (...) estamos sempre observando (...) espero que realmente ela possa trazer
benefícios (...) vamos observar sua melhora após a aplicação (...) esse paciente está
me olhando diferente (...) eu odeio injeção (...) faz parte do seu tratamento (...) logo
você estará se sentindo melhor (...) logo ele estará menos angustiado e menos
ansioso (...) dor relativa a uma espeta de agulha (...) os efeitos, a via de administração
(...)porque está sendo feita a medicação (...) não sei o que pode me acontecer (...) vou
fazer de conta que não vi nada (...) já ouvi relatos de pacientes nesta situação (...) é
difícil tentar explicar a contensão (...) não gosto de ver isso (...) você não está bem (...)
não está se controlando (...) aprender a se controlar (...) ele está tranqüilo, calmo (...) a
mesma postura distante (...) vou observar a contensão (...) como o paciente irá reagir?
(...) vou observar (...) diminuir os danos ao paciente (...) não sou louco (...) o que será
que aconteceu com ele? (...) precisa se acalmar (...) fato que aconteceu na primeira
semana que trabalhei na psiquiatria há treze anos (...) lembro até hoje a cena (...) por
mais que recebam instruções repetem os comportamentos (...) temos como direito
escutar e acolher o nosso paciente (...) me livrei dessa preocupação (...) seu
comportamento agressivo está colocando em risco você e os outros (...) vai melhorar
(...) assim, não entendo (...) não precisava ter sido assim (...) não está se alimentando
(...) talvez tenha que ser transferida para a clínica médica (...) está muito debilitada (...)
preciso observar melhor (...) ver se esse sono é normal (...) vamos continuar em
observação (...) acho que posso deixá-lo assim por enquanto (...) posição muito
incômoda para estar dormindo (...) cuidado está quente (...) o caso do paciente Mário
está complicado (...) o que você tem feito de diferente sem ser trabalho? (...) o que
você acha do comportamento daquela paciente? (...) sinto que você está me
confundindo com alguém (...) deixam de oferecer a alimentação para o paciente que
está necessitando (...) ela está feliz, parece satisfeita (...) como ela me olha (...) é sinal
que está melhor (...) hoje o plantão foi muito difícil (...) soube hoje que entrou um
ppzão (...) como você avalia a situação do paciente? como foi o seu dia? (...) doutor,
sabe, sobre o paciente novo que internou está bem melhor (...) que bom estão
aproveitando o tratamento (...) estão dançando isto é sinal de melhora (...) não tenho
vivência desta situação (...) eu só posso imaginar (...) dançar faz bem para a alma (...)
as atividades são importantes (...) que bonito! (...) precisavam de mais atividades
recreacionais (...) façam isso depois (...) será que nos podemos conversar sobre isto?
(...) você é linda (...) estão se gostando, talvez carência (...) parece estar muito triste
(...) (...) ela era uma paciente conversiva (...) fez uma crise convulsiva (...) o que fazer?
(...) você está precisando e alguma coisa? (...) fantástico estão melhores e mais
saudáveis do que eu (...) que legal eles estarem dançando (...) de loucos não tem
nada (...) estão se entendendo (...) eu não quero falar nada (...) estou com dificuldade
de lembrar das coisas (...) tenho que cuidar do meu filho (...) o que está acontecendo
aqui? (...) só mulher que reclama (...) vamos conversar sobre o que está acontecendo
(...) vamos conversar (...) passarão pro avaliações constantes (...) deverá vir avaliá-los
(...) foi uma parafernalha (...) estou me sentindo bem melhor (...) está saindo uma
ótima enfermeira (...) esses pacientes estão cada vez mais abusados (...) foi muito
agitado, mas correu bem (...) acho que eu não esqueci de passar nada (...) concordo
que está bem melhor (...) espero que você tenha um bom plantão (...) afinal são seres
humanos (...) hoje fiz um monte de coisas (...) gosto muito de trabalhar em psiquiatria
(...) eu não queria ajudá-lo (...) o que será que acontece na casa de saúde/ (...) será
que tem louco lá? (...) esse é o horário mais sagrado para mim
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Para Guimelli & Jacobi (1990) o saber como dimensão da atuação
do enfermeiro é resultante de dois modelos que norteiam sua prática: o
clássico, de execução das prescrições médicas e o próprio, caracterizado
por uma definição de funções próprias.
Dessa forma, o saber no modelo clássico está pautado nas
técnicas decorrentes do ato médico e do modelo biomédico, de causa e
efeito, sinais e sintomas. Portanto, é um saber subordinado e subsidiário à
prática médica e sua ciência, à medicina, revestido da cientificidade técnica,
e do conhecimento da clínica.
O modelo próprio, em construção, delineia-se nos múltiplos
modos diários de construir um cotidiano, enriquecido pela experiência
humana de cuidar. Nesse sentido, a atuação é relacional, conformando a
multicausalidade e as atividades interpessoais, redesenhando a atuação
com diferentes níveis de competências e habilidades. Os exemplos a seguir
demonstram os diferentes modos através dos quais o enfermeiro apreende o
saber de um saber.
O saber técnico: “esta medicação tem a função” / “faz parte do seu
tratamento” / “a angulação desta agulha está errada para medicação intramuscular” / “o
caso do paciente Mário está complicado”; o

saber corporal: “difícil o confronto com o

corpo” / “é muito difícil falar de sexualidade” / “não está controlando” / “é difícil tentar explicar
a contensão”; o

saber profissional: “dá a sensação de que ela não vê o paciente” /

“voou injetar lentamente para não doer” / “vai melhorar” / “o paciente está dormindo
tranqüilo” / “hoje fiz um monte de coisas”; o

saber pessoal: “é verdadeira esta imagem

que as pessoas tem da gente” / “porque você fez o paciente na ponta dos pés?” / “o que
você tem feito de diferente sem ser trabalho?” / “essa história é muito engraçada”; O
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saber psicológico: “vamos conversar sobre o que está acontecendo” / “pedi que ela
olhasse nos meus olhos” / “passarão por avaliações constantes” / “coisas novas assustam” /
“ter um mínimo de sensibilidade”; o

saber social: “de alta poderão resolver esse

problema” / “aqui é fofoca” / “afinal são seres humanos” / “dança faz bem para a alma”; o

saber exploratório: "porque você está chorando?” / “porque está sendo feita a
medicação?” / “o que fazer?” / “será que tem louco lá?”; o

saber experienciado: “fato

que aconteceu na psiquiatria, há treze anos” / “vou fazer de conta que não vi nada” / “as
coisas não são bem assim” / “tenho bastante experiência”; o

saber observado:

“estamos sempre observando” / “vou observar a contensão” / “vou observar” / “ver se esse
sono é normal” / “vamos continuar observando”; o

saber institucional: “hoje o plantão

foi muito difícil” / “tentar elaborar prioridades” / “provavelmente está dizendo que esse grupo
não anda” / “a mesma postura distante”; o

saber médico: “por mais que recebam

instruções repetem os comportamentos” / “suspenda o sedativo” / “verificar a dosagem de
carbolitium no sangue” / “como você avalia a situação do paciente?” / “parece que está
alucinando”; o

saber incerto: “acho que estou gamada por este cara” / “será que todos

os enfermeiros em psiquiatria são assim também?” / “espero que eles saibam o que estão
fazendo” / “não sei, talvez dissesse alguma coisa".

A Análise de Conteúdo facultou a apreensão destas quatro
categorias, descritas e articuladas com o saber e seus exemplares. Um
saber cotidiano, engendrado no mundo do trabalho, multifacetado, que se
conforma e se adjetiva nas relações estabelecidas pelos sujeitos
psicossociais nos serviços de saúde mental e psiquiátrico pesquisados.
O conhecimento da atuação do enfermeiro psiquiátrico adquire
corporalidade através dos processos relacionais estabelecidos no cotidiano
que engloba outros além das técnicas. É um saber decorrente da sua prática
relacional, no modelo mais humanizado, e seu modus operandis não é
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quantificável. Daí o uso das metáforas, pois segundo Vala (2000), são
elementos centrais na produção do conhecimento.
Como quantificar cada resposta dada para cada uma das
múltiplas perguntas de uma jornada de trabalho, em detrimento da contagem
de procedimentos técnicos? No mínimo, exigiria um artifício computacional
de registro e controle das respostas. O termo respostas equivale dizer sobre
todos os procedimentos tecnológicos, técnicos e, sobretudo, interpessoais
de enfermagem, relativos às dimensões bio-psico-social e espiritual que são
captadas pela observação e a comunicação verbal e, freqüentemente, a não
verbal.
No cotidiano são tantas as respostas que circunscrevem saberes
distintos que transitam, entrecruzam-se e emaranham-se tornando singular o
processo da atuação do enfermeiro. Os saberes circulantes no cotidiano e
emanados da atuação do enfermeiro apresentam-se ora distinto, ora
indistinto, revelando influências e contribuições do saber filosófico, do
teológico, do científico e do senso comum, tornando-o ao mesmo tempo
familiar e não familiar, polissêmico e conflitante. Este é o espaço fértil da
cotidianeidade dos sujeitos psicossociais, aquele que diz respeito às
relações humanas.
Dessa forma, cada resposta dada às demandas, exige um saber
que encerra um grau maior ou menor de especificidade, tornando-a distintiva
para o enfermeiro, o doente mental, a instituição e o grupo de pertença como
forma ordenativa de situar-se no mundo.

CAPÍTULO 3

Cenários da atuação do enfermeiro: representações sociais polêmicas em seu cotidiano

90

O enfermeiro querendo ou não terá que se situar entre as
fronteiras

do

conhecimento,

estabelecendo

escolhas,

respostas,

comportamentos e tomadas de decisões relativo a problemas de
complexidade diferenciada e crescente, ou seja, do mais simples ao mais
complexo.
No campo da atuação cotidiana o enfermeiro depara-se com uma
diversidade de saberes e práticas e vice-versa, num continuum de relações
produtoras de sentido e revestidas de valores. O espaço móvel da atuação é
regulado pela relação dos vários eu, ou seja, a relação do eu com o outro,
com a profissão, com a instituição, com o grupo social de pertença, e com o
mundo, exigindo maiores domínios sobre cada um deles e um (re)equilíbrio
sobre os mesmos saberes e fazeres cotidianos.
A atuação do enfermeiro no contexto dos serviços de saúde
mental e psiquiátrico traz consigo uma relação paradigmática e um valor
sobre o processo saúde-doença. Tradicionalmente, a doença tem sido o
centro da atuação ao invés da saúde, sendo assim compartilhada
socialmente.
Segundo Perussi (1995) a saúde e a doença, do ponto de vista da
sua significação social, são categorias orientadoras de valores, porque suas
significações

sociais

influenciam

as

nossas

atividades,

os

nossos

comportamentos e orientam, de forma normativa, nossas decisões quanto
ao proibido, ao evitado, ao escolhido e ao preferido. Entendo que a questão
do valor encerra um desvalor na mesma medida em que esta se apresenta
na vida cotidiana dos sujeitos psicossociais.
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A doença mental, considerada como uma categoria orientadora
de valor é, a priori, um desvalor socialmente construído, especialmente pelo
fato da medicina/homem não ter conseguido esclarecer e tratar seus
sintomas, mesmo levando-se em conta saber e os avanços técnicocientíficos desencadeados pela ciência, em todos seus períodos históricos.
O valor como um desvalor da doença mental emerge como uma
categoria valorativa no cotidiano dos serviços de saúde mental e
psiquiátrico, tanto para o doente quanto para o enfermeiro, situando-se na
interface do cuidado e nas relações estabelecidas entre ambos. O
entendimento dessa questão tem na esfera do saber a conformação dos
conflitos e das tensões originárias desse conviver. Essas tensões orientam
os mecanismos de apreensão da realidade, influenciando e determinando os
comportamentos e condutas do enfermeiro e do doente mental. Há uma
espécie de simbiose. Dito de outra forma, carregam consigo uma rede de
significações metafóricas, pois as relações cotidianas que ocorrem entre o
enfermeiro e o doente mental agregam valores do saber da ciência e do
saber do senso comum, ambas interatuando.
A Análise de Conteúdo indicou que, no cotidiano do enfermeiro
nos serviços de saúde mental e psiquiátrico, sua atuação implica em um
saber e vice-versa. A relação dialética entre atuação e saber revelam
dimensões de controle, poder e limites dessa mesma relação. Atuar para
saber e saber para atuar são interfaces de uma mesma ação. Essa ação
torna familiares aspectos implícitos nas relações que se estabelecem e
orientam os comportamentos dos sujeitos envolvidos.
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O cotidiano do enfermeiro junto ao doente mental passa a ser um
espaço mediado pelas metáforas da atuação como controle de um saber,
como poder de um saber, como limites de um saber e como um saber de um
saber. Qual a significância deste jogo metafórico? O que indicam e orientam
as práticas do enfermeiro neste contexto?
Sob esses questionamentos, a questão do valor e desvalor
remetem para uma outra metáfora revelando o grau e as dimensões da
atuação do enfermeiro. O jogo metafórico da atuação como um saber remete
a uma identidade com o processo de trabalho que influencia as relações
estabelecidas, circunscrevendo a alteridade, numa nova metáfora, A
Situação de Risco Controlado pela Enfermagem.

b) Discutindo os dados sob a luz do ALCESTE

Partindo desse entendimento, e como foi dito anteriormente, da
adoção

de

multimétodos

como

indicadores

da

apreensão

das

representações sociais, submeteu-se o corpus das 544 unidades de
entrevistas ou temáticas identificadas pela Análise de Conteúdo a uma
análise computacional pelo ALCESTE.
Na análise pelo ALCESTE cada entrevista foi considerada uma
unidade de contexto inicial, totalizando trinta e quatro UCI’s, número igual ao
das entrevistas que resultaram em três classes e três imagens definidas pelo
programa, por ocasião da Análise Fatorial por Correspondência – AFC.
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Figura n. 3. Exemplos da apresentação das três classes geradas pelo
ALCESTE.
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Figura n. 3. Exemplos da apresentação das três classes geradas pelo ALCESTE.
Classe n° 1 => Contexte A
Nombre d'u.c.e.
:
155. soit : 71.10
Nombre de "uns" (a+r)
:
2811. soit : 72.60
Nombre de mots analysés par uce :
6.26
num
effectifs
pourc.
chi2
identification
22
10. 10. 100.00
4.26
cafe+
62
14. 15.
93.33
3.87
enfermeir+
93
22. 23.
95.65
7.54
medic+
114
56. 66.
84.85
8.71
paciente+
130
10. 10. 100.00
4.26
por_favor
259 * 15. 16.
93.75
4.31 *
7 o-que
299 * 58. 71.
81.69
5.75 *
M BANHO
315 * 21. 25.
84.00
2.29 *
M INDIVIDUAL
328 * 21. 25.
84.00
2.29 *
M SURPRESA
334 *
7.
7. 100.00
2.94 *
*enf_05
336 *
6.
6. 100.00
2.51 *
*enf_07
337 *
5.
5. 100.00
2.08 *
*enf_08
338 *
5.
5. 100.00
2.08 *
*enf_09
364 * 44. 50.
88.00
9.02 *
*inst_01
366 * 28. 33.
84.85
3.58 *
*inst_03
370 * 117. 150.
78.00
11.14 *
*tgr_1
374 * 141. 185.
76.22
15.56 *
*tra_1
Nombre de mots sélectionnés
:
54
Classe n° 2 => Contexte B
Nombre d'u.c.e.
:
23. soit : 10.55
Nombre de "uns" (a+r)
:
447. soit : 11.54
Nombre de mots analysés par uce :
6.43
num
effectifs
pourc.
chi2 identification
53
4.
5.
80.00
26.15
discut+
111
8. 15.
53.33
31.24
o_que
135
5.
8.
62.50
23.75
problema+
142
3.
3. 100.00
25.79
reuniao
149
5.
5. 100.00
43.39
semana
152
6.
7.
85.71
43.30
sera_que
314 *
5. 20.
25.00
4.87 *
M GRUPO
320 *
4. 18.
22.22
2.83 *
M OCORRENCIAS
324 *
4. 18.
22.22
2.83 *
M RELATO
339 *
3.
5.
60.00
13.26 *
*enf_10
351 *
7. 11.
63.64
34.59 *
*enf_22
358 *
4.
8.
50.00
13.69 *
*enf_29
360 *
3.
8.
37.50
6.39 *
*enf_31
365 *
5. 26.
19.23
2.36 *
*inst_02
369 * 15. 73.
20.55
11.62 *
*inst_06
374 * 22. 185.
11.89
2.33 *
*tra_1
Nombre de mots sélectionnés
:
43
Classe n° 3 => Contexte C
Nombre d'u.c.e.
:
40. soit : 18.35
Nombre de "uns" (a+r)
:
614. soit : 15.86
Nombre de mots analysés par uce :
5.13
num
effectifs
pourc.
chi2 identification
1
4.
4. 100.00
18.13
acab+
12
6.
6. 100.00
27.46
ate_amanha
25
5.
6.
83.33
17.39
casa
51
5.
6.
83.33
17.39
dia
126
8. 13.
61.54
17.21
plant+
176
6.
6. 100.00
27.46
volt+
306 * 16. 22.
72.73
48.30 *
M DESCANSO
313 *
6. 17.
35.29
3.53 *
M FUGA
320 *
9. 18.
50.00
13.12 *
M OCORRENCIAS
324 *
9. 18.
50.00
13.12 *
M RELATO
326 * 16. 23.
69.57
45.02 *
M SAIDA
348 *
4.
4. 100.00
18.13 *
*enf_19
353 *
4.
9.
44.44
4.27 *
*enf_24
356 *
3.
3. 100.00
13.54 *
*enf_27
369 * 24. 73.
32.88
15.46 *
*inst_06
371 * 18. 59.
30.51
7.98 *
*tgr_2
372 *
4.
9.
44.44
4.27 *
*tgr_3
As
373 *
4.
4. 100.00
18.13 *
*tra_01
375 * 11. 21.
52.38
17.96 *
*tra_2
376 *
3.
8.
37.50
2.03 *
*tra_3
Nombre de mots sélectionnés
:
45
Nombre de mots marqués
: 267 sur 329 soit 81.16%

%
%

%
%

%
%
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No que diz respeito aos percentuais definidores das classes, a
classe A (CA) é composta por 71,10% do total de UCE’s, seguida da B (CB)
com 10,55% e, finalmente, a C (CC) com 18,35%, totalizando 100% das
unidades de contextos elementares. No tocante aos valores atribuídos pelo
qui-quadrado, a Classe B apresenta os maiores índices, seguido da A e C.
Nesse sentido, é necessário esclarecer que maiores valores
percentuais não correspondem, necessariamente, a um qui-quadrado mais
significativo. Isso porque

o ALCESTE leva em conta o número de

ocorrências e similitudes de cada raiz léxica, entrecruzado estas com as
variáveis definidas - as UCI’s, e o nome do corpus, pois depende do grau de
significância daquilo que é esperado pelo pesquisador e daquilo que é
observado pelo recurso estatístico. (Quadro n. 6).
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Quadro N. 6 – Exemplos dos contextos na composição das classes sobre a atuação do
enfermeiro em seu cotidiano
UNIDADES SEMÂNTICAS
2

Σ

US
2

8.71

CLASSE 3 – Contexto C

CLASSE 2 – Contexto B

CLASSE 1 –Contexto A

7.54

pacient+
medic+

CENAS

Associações

2

Σ

PERFIL PROFISSIONAL
2

US

Σ

Variáveis

Σ

US

2.51

sent+

5.75

BANHO

3.82

enf_17

2.07

pesso+

2.29

INDIVIDUAL

3.58

enf_13

2.51

trata+

2.29

SURPRESA

2.94

enf_5

2.08

cuid+

2.51

enf_7

2.08

dormindo

2.08

enf_8

3.87

enfermeiro

2.51

mulher

-

enf_9

3.83

situac+

2.94

dificil

-

enf_13

2.08

importante+

9.02

inst_01

2.51

parec+

3.58

inst_03

2.08

chor+

2.63

inst_04

-

3.38

sempre

11.14

tgr_1

-

2.08

nâo_me_amarre

15.56

tra_1

2.63

porque

4.31

o_que

3.38

conten+

3.38

danc+

2.51

grupo

4.26

cafe+

2.51

parec+

4.26

por_favor

43.39

semana

4.87

GRUPO

34.59

enf_22

43.30

será_que

2.83

RELATO

13.69

enf_29

31.24

o_que

2.83

OCORRÊNCIAS

13.26

enf_10

26.15

discut+

25.79

reunião

23.75
23.75

port+

17.93

problema+

17.93

alta

16.55
10.15

hospital

6.39

enf_31

6.98

acontecendo

11.62

inst_06

2.49

acontec+

2.35

inst_02

4.70

entr+

2.33

trab_1

6.72

que_bom

4.70

mais_tranqüilo

2.30

plant+

5.16

gostaria

8.18

ver

tenho
gostaria_de
27,46

até_amanhã

48.30

DESCANSO

18.37

enf_19

27,46]

volt+

45.02

SAÍDA

13.54

enf_27

18.13

acab+

13.12

OCORRÊNCIAS

4.27

enf_24

17.39

casa

3.53

FUGA

15.46

inst_06

17.39

dia

17.21

plant+

18.13

tra_01

8.73

ocorr+

17.96

tra_02

4.13

tranquilo

2.03

tra_03

16.36

hoje

7.98

tgr_2

13.54

amanhã

4.27

tgr_3

13.54

encontr+

13.05

vou

12.98

descansar

4.74

saindo

O ALCESTE revelou que a Classe B foi a que mais contribuiu para
formação dos significados expressos nos quadrantes de forma associativa,
em decorrência da análise lexical, estabelecendo um perfil para cada um.
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Com relação à predominância das classes na formação dos
significados expressos nos quadrantes, observa-se que os localizados a
direita, inferior (Q1) e superior (Q2), são formados basicamente pela classe B,
enquanto que o superior esquerdo (Q3) é formado pelas classes B e C, com
pouca contribuição da classe A. O quadrante inferior esquerdo (Q4) é
basicamente constituído pela classe C, com inexpressiva contribuição das
demais classes, embora a B participe mais do que a outra.
Retomando a questão da sonegação das informações pelo grupo
B, enfermeiros pós-graduandos, por sua baixa adesão ao TSC, os que
responderam proporcionaram um qui-quadrado significativo para definir a
classe. Esse fato opõe-se aos da classe A, constituída pelos enfermeiros
assistenciais, com adesão total ao TSC. (Figura n. 1).
Os três perfis de classes 1, 2 e 3 (CA, CB e CC), cada uma em
separado, expressam um significado, num sentido complementar, que
orientam a atuação do enfermeiro sobre o cotidiano nos serviços de saúde
mental e psiquiátrico.
Pela análise observa-se que formam, em sentido figurado, zonas
produtoras de sentido e de saber. Um saber que remete ao corpo, um outro
que remete à busca de esclarecimentos sobre o corpo ditados pelos
mecanismos controladores, consubstanciados pela artificialidade dos
registros, e, por último, um saber sobre esse corpo.
Os significados depreendidos das classes são conteúdos que
remetem ao corpo (CA), à rede de informações (CB) e ao investimento afetivo
(CC). Todos são elementos do cotidiano institucional psiquiátrico.
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As três imagens geradas pelo ALCESTE são divididas por dois
eixos, um horizontal e o outro vertical, formando quatro partes iguais da
mesma figura e uma distribuição espacial, doravante considerados
quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4). Neles localizam-se as unidades semânticas
significantes e distribuídas pelo programa. Os espaços geométricos de cada
imagem indicam campos geradores de categorias.
Cada quadrante é formado pelas variáveis (instituição, enfermeiro,
tempo de graduado e tempo de trabalho na área), pelas unidades de
significação, pelas cenas do TSC e pelo perfil do profissional. As variáveis
apresentam em sentido anti-horário formando um círculo que inicia-se no
quadrante inferior direito e recebe a seguinte codificação: Quadrante Inferior
Direito - QID - Q1; Quadrante Superior Direito - QSD - Q2;

Quadrante

Superior Esquerdo - QSE - Q3; Quadrante Inferior Esquerdo - Q4.
Para uma melhor compreensão, as imagens foram transformadas
em gráficos. Sua apresentação não atende à ordem de geração do
programa, mas à maneira como foram apreendidas, as informações sobre o
cotidiano e a atuação do enfermeiro.
Nesse sentido, o Gráfico n. 1 diz respeito ao Perfil Profissional,
onde se destacam as variáveis (instituição, enfermeiro, tempo de graduado e
tempo de trabalho na área); o Gráfico n. 2 reporta-se as Cenas do TSC que
mais contribuíram para definição dos espaços de atuação do enfermeiro; no
Gráfico n. 3 destacam-se as falas dos sujeitos pesquisados sobre a atuação
do enfermeiro.
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Gráfico n. 2 – Perfil profissional - Distribuição dos enfermeiros, as instituições o tempo de
graduados de trabalho na área, compondo a atuação do enfermeiro no seu
cotidiano.
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|
|
*tgr_1|
|
*enf_10
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
*inst_04
|
|
*enf_02
|
*tgr_2
|
*enf_11
|
*tra_3
|
*enf_13|
|
|
*inst_03
|
*tgr_3
|
*enf_15 |
|
|
|
|
|
*enf_03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*tra_2
|
|
|
*enf_24
|
|
|
*enf_20
|
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Antes de discutir os achados convém ressaltar as quatro variáveis
definidas como: Instituição = inst, Enfermeiro = enf., Tempo de Graduação =
trg. ,Tempo de Trabalho na Área = tra. Estas são entendidas como variáveis
independentes, pois têm consistência e valor quando definidas e
modificadas metodicamente pelo investigador, mantendo-se constantes.
A distribuição dos enfermeiros, as instituições de pertença, o
tempo de graduado e o de trabalho na área serviram, inicialmente, de guia
para a compreensão da distribuição das cenas do cotidiano e dos conteúdos
destacados pelos sujeitos da pesquisa.
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As contribuições mais significativas e esclarecedoras da lógica da
circularidade, enquanto guia para os conteúdos expressos nos quadrantes,
originaram-se

do

Grupo

A

(enfermeiros

assistenciais),

com

pouca

participação dos sujeitos do Grupo B (pós-graduandos). Com relação ao
tempo de graduado e tempo de serviço na área prevaleceu, coerentemente,
aqueles com tempo igual ou superior a 20 anos, seguido daqueles com
tempo igual ou inferior a 15 anos e, finalmente, os com tempo igual ou
inferior a 10 anos.
As variáveis definiram a composição das imagens que indicam
aspectos da atuação do enfermeiro. Os achados, distribuídos sobre o perfil
profissional, as cenas e as unidades de significados são todas produtoras de
sentido e orientação, pois remetem ao TSC e ao texto produzido pelos
entrevistados como se fosse uma teoria-guia. Segundo Vala (1996), a
concepção de teoria-guia foi proposta por McGuire em 1980, e baseia-se em
pressuposto ou conjunto de pressupostos que orientam a pesquisa sobre o
comportamento humano. A partir dela emergiram outras teorias, como por
exemplo, a teoria da personalidade e da motivação.
Os gráficos n. 2 e 3, e seus respectivos quadrantes (Q1, Q2, Q3 e
Q4) são discutidos em conjunto, respectivamente sobre as cenas e as
manifestações discursivas do enfermeiro sobre seu cotidiano.
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Gráfico n. 3 – Cenas do TSC - Distribuição das cenas selecionadas pelo ALCESTE, a fim de
compor a atuação do enfermeiro no seu cotidiano.
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Gráfico n. 4 – Distribuição de termos ou palavras que mais contribuíram para compor a
atuação do enfermeiro no cotidiano.
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No Q1, o software agrupou os termos e as cenas INÍCIO DA
JORNADA, BANHO DUPLO, CONTENSÃO e VIGÍLIA e a expressão
Situação de Risco Controlado pela Enfermagem [nome do corpus do
ALCESTE]. Este conjunto contém idéias das expectativas e dificuldades
esperadas pelo enfermeiro no decorrer da jornada de trabalho, cujas
situações são motivos de precaução, controle e observação, associadas a
modos coercitivos.
O Q1 é exclusivamente representado por enfermeiros e instituições
assistenciais que trabalham com o paciente em crise e no sistema de
internação do doente mental. Este reflete o modelo hospitalocêntrico, total
ou parcial, do modelo asilar e custodial. Para eles, o tempo de graduação e
de serviço na área não são significativos, uma vez que trabalham em
constante tensão.
No Q2 encontram-se os termos e as cenas BANHO INDIVIDUAL,
SURPRESA, MEDICAÇÃO, OLHAR e BANHO FEMININO. A idéia de
controle sobre o corpo do doente mental está presente neste quadrante. As
manifestações da sexualidade são vigiadas e controladas através da
observação contínua e, se possível, sob contensão no banho individual e
feminino, pela possibilidade da masturbação e pela ameaça de uma gravidez
indesejada. O elemento surpresa como algo possível de ocorrer deve ser
observado. O corpo constitui objeto da atuação do enfermeiro, bem como
suas estruturas anátomo-fisicológicas, libidiniais e sociológicas (Schilder,
1981).
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A formação do Q2 é mista, composta por todas as variáveis.
Destacam-se,

contraditoriamente

a

Q 1,

dois

modelos

de

serviços

paritariamente: o sistema de internação e sistema aberto, seguidos pelo
tempo de serviço, graduação e a instituição de pertença. Independente das
variáveis que o compõem, o quadrante é demarcado pelos enfermeiros
assistenciais que embora conhecedores da rotina, têm menos de 10 anos de
formado e de atuação na área.
No Q3 destacam-se as cenas sobre a DANÇA, o GRUPO e o
CAFEZINHO e os termos a eles ligados. As cenas evocadas revelam
situação de interação social e proximidade corporal, que também merecem
destaque em função dos conteúdos simbólicos, lingüísticos e sexuais
circulantes. O controle sobre a forma de pensar do doente mental está
presente.
O Q3 é composto predominantemente por enfermeiros pósgraduandos, embora encerre as contribuições dos assistenciais que, a seu
turno, dizem respeito às instituições de pertença. Assim, suas manifestações
discursivas são articuladas com a forma de atuar em enfermagem
psiquiátrica.
No Q4 formado pelas cenas FUGA, RELATO DE OCORRÊNCIAS,
SAÍDA e DESCANSO, observam-se dois entendimentos ligados a
acontecimentos ou fatos ocorridos na jornada de trabalho, acentuando a
condição de penosidade do trabalho no contexto institucional psiquiátrico.
Ambas apresentam sentidos distintos e complementares.
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A fuga é um evento previsto, todavia desagradável. Consiste na
ruptura das funções e da atuação do enfermeiro, tornando-o vulnerável e
passível de sanções que precisa ser confessada através do relato como
forma de justificar o evento. A fuga ainda pode indicar, subliminarmente, a
necessidade do enfermeiro em sair do contexto em função das dificuldades
inerentes ao objeto de trabalho, como um mecanismo de defesa pessoal e
profissional. Pode ser um indicio da melhora do quadro geral do paciente e
não um agravamento das manifestações psicopatológicas.
As outras duas, saída e descanso, sugerem o grau de dificuldade
e o alívio de sair do contexto psiquiátrico. Este reflete um modelo de trabalho
carregado de expectativas, dificuldades e gerador de efeitos ansiogênicos
para o enfermeiro.
A composição do Q4 é favorecida pelas variáveis que dizem
respeito ao tempo de trabalho e graduação, igual ou superior a 20 anos, com
a participação dos enfermeiros assistenciais e uma participação do pósgraduando. Observa-se uma quase saturação em função do longo tempo de
convívio com a doença mental.
No sentido expresso, o Q4 foi determinado pela experiência, ou
seja, pelo conhecimento prático que se tem da área em estudo. Embora as
variáveis remetam ao discurso dos sujeitos através dos seus respectivos
textos elaborados frente as cenas do TSC, verifica-se uma certa
ambigüidade na sua formação. As variáveis que se referem à temporalidade,
isto é, ao tempo de graduado e ao tempo de trabalho na área remetem tanto
para os sujeitos da assistência, quanto para os da pós-graduação, exceto
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por um pós-graduando (Gráfico 1). Na construção informacional dos gráficos
2 e 3, cenas e termos, houve a participação dos sujeitos da pesquisa.
A disposição das variáveis na imagem gráfica produzida pela AFC
mostra que estas se concentram predominantemente no Q1, ou seja, o
quadrante inferior direito. Progressivamente tornam-se dispersas nos demais
quadrantes. (Gráfico n. 1).
Algumas variáveis e termos situaram-se compondo os eixos,
especialmente o eixo vertical, revelando a oposição entre a atuação do
enfermeiro assistencial [superior] com a dos pós-graduandos [inferior].
Horizontalmente,

o

eixo

é

definido

exclusivamente

pelos

enfermeiros assistenciais, embora a instituição da qual fazem parte os pósgraduandos participe da composição. A instituição referida não é a de
pertença, mas a convenção que se adotou nesse estudo para agrupá-los
enquanto variáveis.
Quatro categorias empíricas emergiram dos quadrantes (Q1, Q2,
Q3 e Q4) e subcategorias através das cenas retratadas pelo TSC,
comparadas com as classes (CA, CB e CC) e as imagens (Gráfico n. 1, 2 e 3),
indicativas de uma forma particular de atuação no cotidiano psiquiátrico.
As categorias relacionam-se entre si, contendo significados que
expressam as relações estabelecidas pelo enfermeiro frente ao doente
mental e o contexto de acordo com a situação. Assim, demarca o campo da
atuação de forma compartimentalizada, ditado pela variável espaço que
regula seus tempos.
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A construção desse recurso atende a uma disposição puramente
didática, como forma de clarificar os achados, uma vez que a atuação do
enfermeiro é dinâmica, entendida como processo. Esse intendimento implica
em mudanças e transformações. Dessa forma, a própria experiência
cotidiana constitui seu referencial sobre a maneira própria de atuar.
O aspecto dinâmico sugere uma tendência à circularidade, visto
que se trata de uma atuação cíclica, repetitiva no tempo, diariamente nas 24
horas, resolvendo conflitos e tensões, controlando e vigiando, estabelecendo
limites sobre o saber e poder. Todavia, observa-se cada vez mais o
enfermeiro afastando-se do seu objeto, o cuidado.
Quadro n. 7 – Distribuição das categorias e subcategorias da atuação do enfermeiro no
contexto institucional psiquiátrico
Categorias
Subcategorias
Tipo de Atuação





Início da Jornada
Contensão
Vigília
Banho Duplo

Q2






Medicação
Olhar
Banho Individual
Banho Feminino

CAT 3 – Relações por
Interações Sociais - RIS





Grupo
Cafezinho
Dança

CAT 1 – Relações por
Procedimentos Técnicos RPT

Imaginado

Q1
CAT 2 – Relações
Interpessoais - RIT


Contr
olado

Humanizado

Q3
CAT 4 – Relações
Institucionais - RIN

Q4


Fuga

Relato
Ocorrências

Saída

Descanso

de

Interativo

O Quadro n. 7 mostra as categorias, subcategorias e o espaço
simbólico da atuação do enfermeiro no cotidiano dos serviços de saúde
mental e psiquiátricos tomando como base os Gráficos N. 1, 2 e 3,
respectivamente, aquelas sobre o perfil profissional, as cenas e as unidades
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de significados, criados pelo programa computacional, reveladoras da forma
como ele atua em seu cotidiano.
Para Ostrower (1999) a forma diz respeito ao modo como se
configuram certas relações dentro de um contexto. A forma será sempre
compreendida como estrutura de relações, como o modo pela qual as
relações se ordenam e se configuram. Nesse sentido, por razões
metodológicas, considero a forma de atuação do enfermeiro como exemplo
de sua criatividade.
As Relações por Procedimentos Técnicos - CAT 1, como o
próprio nome diz, refere-se aqueles procedimentos situados em Q1, onde as
relações do enfermeiro com o doente mental e a instituição são baseadas
nos procedimentos mais técnicos ou diretivos, incluindo os métodos
coercitivos.
Nela se observa um certo grau de expectativa com o
desenvolvimento da jornada de trabalho, em especial manifestações de
agressividade associadas aos métodos de solução historicamente aplicados,
tal como a contensão.
Esta categoria, reforçada pelas subcategorias Contensão, Vigília,
Banho Duplo [masculino] e o Início da Jornada, traz subliminarmente o
sentido de um script que o enfermeiro conhece e no qual terá que atuar.
(Quadro n. 8)
As relações nesta categoria revelam um Espaço Imaginado pelo
enfermeiro, sobressaindo-se as expectativas e a ansiedade iniciais ou que
se efetivarão no decorrer do dia-a-dia, exigindo do mesmo um controle sobre
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si, sobre o doente mental e sobre o espaço institucional, através de
procedimentos e técnicas especiais qualificados como cuidado de
enfermagem ao doente mental.
Quadro n. 8 – Trechos das falas dos sujeitos nas cenas selecionadas do ALCESTE
referentes a CAT 1 - Relações por Procedimentos Técnicos - RPT
(...) bom plantão, Maria. Prá você também, João! Tchau! (...) A
situação mostrada no quadro acima evidencia uma despedida cordial
entre colegas de trabalho após uma passagem de plantão.(...) Uma
situação vivida por nós diariamente. Um funcionário iniciando seu
plantão. (...) INICIO JORNADA
(...) eu não quero ficar contido. Você não tem querer. Desta vez
ele vai melhorar. (...) é difícil tentar explicar a contensão,
mostramos nossa superioridade perante os pacientes. (...) deita
aqui na cama, pois vou ficar olhando como faz a contensão. (...)
eu não vou mais fazer isso. (...) você vai ser amarrado para
aprender a se controlar. (...) não cria mais problemas. CONTENSÃO
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? Depois da
medicação ela acalmou. (...) paciente esta dormindo, calmo, com
sono, sem alteração aparente. (...) oh! Que ótimo que ele dormiu
agora terei tempo para cuidar de outros pacientes, em paz! (...)
por favor quando ele acordar, diminua o gotejamento do soro e
suspenda o sedativo, obrigado. (...) preciso observar melhor essa
paciente para ver se esse sono e normal. (...) será que seria
necessário tudo isso? Agora, ela acalmara. VIGÍLIA
(...) já ouvi relatos de pacientes nesta situação mas sem a
presença do enfermeiro. (...) na situação do banho mostrado acima,
o enfermeiro deve encarar com naturalidade, se ela ocorreu, a fim
de não estimular a sexualidade do paciente nesta situação. (...) o
paciente ficou constrangido com a presença da enfermeira. (...)
hora de supervisionar o banho. (...) o que estão fazendo? Não
devem ter esse tipo de atitude aqui, não vai fazer lhes bem. (...)
(...) quando vocês estiverem melhor poderão estar decidindo este
namoro (...) o que será que aqueles dois estão fazendo juntos no
banheiro? (...) (...) vamos parar com isso. Vamos parar com isso!
Se quiserem façam isso depois que receberem alta! BANHO DUPLO

A relação que se estabelece está ancorada na provável
compreensão individual e social de que o louco não tem o controle sobre si e
sobre suas manifestações psicopatológicas. A garantia de controle de
situações agressivas ou sob ameaça de agressividade, auto ou hetero
dirigidas, recai sobre a contensão física, associando-a com a necessidade
de investigar, através dos comportamentos manifestos, a ocorrência desse
evento inesperado.
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Nesse sentido, o banho é visto como uma preocupação dos
cuidados de enfermagem. É reconhecido como uma necessidade básica que
deve ser imposta àqueles sem condições de higienização, por sua
cronificação ou por estar impossibilitado momentaneamente.
O enfermeiro delega competências para a realização de atos cuja
complexidade do fazer permite ser realizado por um membro da equipe de
enfermagem. Cria, ainda, condições e ações educativas que possibilitem a
orientação para o cuidado mediante supervisão. O banho provoca reações
de dificuldades no enfermeiro, seja pela simples exposição corporal, ou
pelas possíveis manifestações da sexualidade. Essas manifestações,
independente do tipo, são consideradas como algo ilegítimo e são negadas
ao paciente, uma vez que o direito à satisfação sexual também foi
compulsoriamente confiscado a partir do momento de sua exclusão social,
por ocasião do seu internamento e diagnóstico.
No quadrante Q1 observa-se a possibilidade de relacionamentos
interpessoais, pois o espaço imaginado pelo sujeito é dinâmico, sempre
envolvendo pessoas que convivem através de aproximações mediadas
pelas técnicas e pelas atividades de grupo e lazer, tais como a dança e o
cafezinho.
Na categoria RPT, também se configura o modelo tradicional de
atuação do enfermeiro, centrado no modelo biomédico, realizado e
identificado pelo cuidado tecnicista, refletindo a fragmentação corporal em
ações específicas influenciadas diretamente pelas múltiplas especialidades
das ciências médicas.
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No Espaço Imaginado o enfermeiro tem de posse um saber prévio
sobre as reais condições da sua atuação e dos eventos precipitantes de
desequilíbrio. Assim, as relações de poder determinam hierarquicamente
sua inserção no contexto organizacional.
O enfermeiro é um elemento articulador no contexto dos serviços
de saúde, com larga possibilidade de locomoção no atendimento às
demandas norteadas por suas habilidades e competências. Dessa forma,
determina a melhor ação para atender as necessidades do doente, pode
alterar o ritmo, o curso e a área de atuação, incluir métodos e técnicas para
oferecer o melhor cuidado.
Para

Pires

(1999)

a

enfermagem

desempenha

atividades

assistenciais que incluem a prestação de cuidados decorrentes da avaliação
feita pelo enfermeiro ou delegadas pelos médicos, tais como: a
administração de medicamentos prescritos pela equipe médica; a prestação
de cuidados de higiene e conforto; o auxílio na alimentação das pessoas que
estão com alguma incapacidade de alimentar-se sozinhas; o controle dos
sinais vitais (temperatura, pulso, pressão arterial e respiração), geralmente
cumprindo solicitação médica e o auxílio aos médicos na realização de
procedimentos especiais.
As Relações Interpessoais – CAT 2 estão localizadas no
quadrante superior direito (Q2). De caráter mais observacional para
possíveis eventos que comprometem a lógica do conforto, segurança e
proteção, prevalecem as técnicas, objetivas e subjetivas, com ênfase na
medicação e na observação.
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Quadro n. 9 – Trechos das falas dos sujeitos nas cenas selecionadas do ALCESTE,
referentes a CAT 2 - Relações Interpessoais - RIT
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? (...) depois da
medicação ela acalmou. (...) suspendi a medicação, vamos
continuar em observação. (...) o caso do paciente Mario esta
complicado. O que fazer com o Mario? Ele não esta aceitando a
medicação. (...) eu espero que com essa medicação ajude a
melhorar o quadro, pois terei que discutir com a equipe sobre o
que tem acontecido por aqui e tomar outras condutas. (...)
gostaria de saber onde ficou guardado o bloco de prescrição ou
receituários. (...) não esqueça dos remédios. Ate logo. (...) eu
estou me sentido bem melhor. MEDICAÇÃO
(...) não me parece uma conduta terapêutica, mas como não sei o
que esta acontecendo primeiro vou saber da situação. (...) os
pacientes já estão dançando isto é sinal de melhora. (...) ainda
ontem chorei de saudades. (...) a mesma atitude da enfermeira.
(...) não tenho vivencia desta situação. (...) devemos observar
bem o aspecto do olhar, pois através da comunicação não verbal se
pode avaliar e observar bem o paciente. (...) acho que não é hora
de tanta aproximação. (...) como ela é bonita. OLHAR
(...) você tem condições de se cuidar sozinha. Estarei aqui para
ajudar, caso precise. (...) meu deus! Será que esta acontecendo o
que eu estou imaginando? E agora, chamo o Roberto ou não? (...)
oh! Que horror. Se masturbando. (...)acho que dei um fora,
poderia ter chamado antes de abrir a porta. (...) o que esta
acontecendo? (...) esta semana e a segunda vez que tenho
observado seu comportamento, você gostaria de conversar a
respeito? (...) oh! Justo hoje que não tem mulheres no plantão.
Claudia, você esta dentro de um hospital não deveria tomar banho
e sair sem roupa pelo hospital. (...) uau! Que maravilhosa! Uma
garota bastante atraente! Era tudo o que eu queria. Você e muito
bela garota, desculpa, mas entrei porque a porta esta aberta.
(...) puxa vida! Aqui não é lugar para essas coisas. Como fica se
eu não agir? (...) o que será que aqueles dois estão fazendo
juntos no banheiro? (...) desculpe eu ter entrado no banheiro e
que eu ouvi um barulho. Abri a porta para ver se esta tudo bem.
Vou encostar a porta. BANHO INDIVIDUAL[MASCULINO]/BANHO FEMININO
(...) fica difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que
passa pelo imaginário do paciente. O que eu poderia fazer é
tentar conversar para entender melhor os seus pensamentos,
sentimentos. (...) agora você pode sonhar sem nenhum problema.
(...) você esta com algum problema? Posso lhe ajudar? SURPRESA

Considerado instrumento básico de enfermagem, a observação
apresenta-se como uma forma de garantir a prevenção e a promoção da
ordem, ou seja, o controle da situação, do corpo e da instituição.
Nesta categoria, observa-se a preocupação do enfermeiro com as
manifestações psicopatológicas e as da sexualidade, evidenciadas pelas
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subcategorias: Medicação, Surpresa e Banhos Individual/Masculino e
Feminino.
O segundo quadrante caracteriza-se pela atuação do enfermeiro
situada num Espaço Controlado. O controle apresenta-se como uma
qualidade e uma exigência do enfermeiro do ponto de vista do estatuto
social e historicamente construído.
O papel que lhe é atribuído socialmente na configuração dos
serviços de saúde põe em relevo a capacidade do mesmo em controlar
aspectos bio-psico-socios-culturais, conjugados com a estrutura física e
organizacional do espaço institucional psiquiátrico. Em função do alargar dos
limites e do poder institucional circulante, pode em determinadas situações,
reconhecer-se como incapacitado para atender a exigência observacional e
controladora, sendo necessário lançar mão de estratégias observacionais
para garantir este estatuto, incluindo todos os sujeitos inseridos no contexto
institucional psiquiátrico.
Se, de um lado, a atuação do enfermeiro centra-se no modelo
mais hegemônico das práticas de saúde, o biomédico, os critérios de
prevenção, levantamento e solução de problemas refletem esse modo de
operar. A relação interpessoal se apresenta como um recurso técnico capaz
de contornar as dificuldades existentes e melhorar as condições do portador
da doença mental.
Na condição de espaço controlado, a comunicação terapêutica
como instrumento básico de enfermagem, coloca-se como uma forma
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holística, bioética e humanizada de cuidar, enquanto categoria central da
enfermagem.
Para Furegato (2000) o enfermeiro assumindo-se como um
instrumento terapêutico, pode desempenhar suas tarefas, inclusive a
subsidiária do médico, pois em qualquer situação, a pessoa do paciente
passaria a ser o centro da atenção de enfermagem. Assim, o enfermeiro é o
instrumento por intermédio do qual se dá todo o processo comunicativo e
cuja atuação deve ser terapêutica [olho, observo, verifico e penso]. Ser
terapêutico, para Rodrigues (1994), é respeitar o outro com suas
potencialidades e limitações, é ouvi-lo e ajudá-lo naquilo que ele precisa e
não naquilo que supomos ou impomos.
As Relações por Interações Sociais – CAT 3 estão situadas no
quadrante superior esquerdo. Suas subcategorias são formadas pelo Grupo
o Cafezinho e a Dança (Quadro n. 10). Assim como no quadrante anterior,
tem caráter mais observacional, embora encerre também, um caráter
confessional através do grupo com algumas indagações sobre o acontecido
[será que? o que? o que esta? parece que].
Neste terceiro quadrante, a atuação do enfermeiro está situada
num

Espaço

Humanizado,

intermediado

também

pelas

relações

interpessoais, em atividades formais e recreacionais ou de lazer. Em ambos,
a relação do enfermeiro com o doente mental é baseada na observação e na
comunicação verbal e não verbal. Há um sentido dialógico entre o
enfermeiro e o doente mental, não necessariamente uma comunicação
terapêutica, embora a agenda da psicoterapia, na condição de grupo,
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possibilite diferentes manifestações discursivas sobre algo de interesse para
o doente mental. O reconhecimento do próprio enfermeiro como um
terapeuta nem sempre é aceito pelo mesmo, embora no seu dia-a-dia
desenvolva atividades terapêuticas e haja entendimento de que toda
conduta do profissional enfermeiro deveria ser terapêutica.
Quadro n. 10 – Trechos das falas dos sujeitos nas cenas selecionadas do ALCESTE,
referentes a CAT 3 - Relações de Interação Social - RIS
(...) é hora do grupo operativo, você não vai participar? (...)
essa reunião é para discutirmos os problemas da semana. (...)
isso e uma embolação. Não serve pra nada. (...) eu quero falar.
Tenho um montão de coisas para dizer. (...) vou providenciar um
horário comum para todos da equipe. Marcaremos reunião. (...)
odeio participar destes grupos, todos devem saber que sou
bissexual. O que elas devem pensar a meu respeito? (...) gostaria
de saber se estou de alta, estou cansada de ficar aqui e sendo
tratada como louca. (...) que babaquice esse grupo. Que assuntos
agendaremos hoje? (...) poderíamos falar como foi nosso final de
semana? (...) gostaria também de falar sobre alta definitiva.
(...) às vezes quero dizer algo, mas tenho medo de falar
besteira.
Gostaria
de
discutir
algumas
questões
que
vem
acontecendo nesse hospital durante essa semana e definir algumas
regras. (...) também tenho idéias mas não me deixam falar. Como
trabalhar em equipe? GRUPO
(...) gostaria de tomar este cafezinho. Por favor Jose, me da
licença agora estou tomando meu cafezinho, você já tomou o seu.
(...) o caso do paciente Mario esta complicado. O que fazer com o
Mario? Ele não esta aceitando a medicação. (...) o que a
enfermeira esta pensando? (...) eu gosto do horário do cafezinho.
Podemos ter um espaço para nos confraternizarmos com a equipe.
(...) que vontade de tomar café. (...) como ela é bonita. (...)
que plantão terrível eu tive hoje, alem do mais tenho plantão à
noite. Bem que poderia convida-la para sair. Fico muito
preocupada na tomada de decisões em casos semelhantes, pois
aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não
consegui discutir com ele sobre o problema. (...) como ela é
linda. (...) como foi o seu dia? (...) que bom que eu tenho
alguém para me ouvir. (...) será que se eu convida-la para sair

No espaço informal da interação social, os sujeitos se situam com
mais liberdade para poder falar sobre assuntos de seu interesse, tornandose um espaço mais aberto no contexto institucional psiquiátrico, onde as
expectativas e as experiências indicam biografias. Estas, manifestas
individualmente, remetem à condição social que poderá ser revisitada total
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ou parcialmente, pelas mediações sociais, revelando a identidade societária
de cada sujeito envolvido. Do encontro nascem pontos de interesse, quer
pela semelhança, quer pelo estranhamento, mas que se conformam num
campo estruturado de saber. O diálogo parece conferir o tom desse arranjo
espacial, que não deveria ser casuístico, mas tecnicamente executado
dentro do contexto observacional.
O saber, oriundo da interação social, seria uma forma de
perscrutar o pensamento dos sujeitos psicossociais para se antecipar ao
desenrolar de determinados eventos conflitantes e ansiogênicos. Nesse
sentido, revela traços de sua formação voltados para a doença, o tratamento
e as técnicas de obtenção de padrões de normalidade.
Waldow (1998) afirma que o próprio ensino durante o processo de
formação do enfermeiro é dualístico, enfatizando o ser objeto, o doente.
Nesse tipo de formação as atividades profissionais desenvolvidas priorizam
os procedimentos terapêuticos. Nesse sentido, esquece do sujeito objeto do
cuidar do enfermeiro.
Assim, na categoria RIS, há sempre alguns questionamentos que
norteiam o contexto interacional de ambos. O questionamento intenta a
busca de um saber sobre algo que deve ser prevenido, controlado e vigiado.
Afinal, o objeto da atuação do enfermeiro, o doente mental, é um sujeito
historicamente desacreditado, que pode a qualquer momento, colocar em
risco o ambiente e as pessoas que nele convivem.
As atividades que se destacam nesta categoria são aquelas que
podem ser compartilhadas, embora algumas possam ser desempenhadas
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individualmente, tal como dançar e tomar um cafezinho. Mesmo assim,
podem ocorrer na presença de outras pessoas. O sentido relacional pode
significar simplesmente uma necessidade de apoiar-se num aspecto
aparentemente frugal, como forma de recompor-se frente às dificuldades no
cotidiano.
O enfoque investigativo, realçado pelo enfermeiro, reflete um
modo como foi formado, preocupando-se com o referencial da doença e do
tratamento, de olhar as práticas de enfermagem e, assim, poder exercer
livremente as funções administrativo-burocráticas (mais valorizadas do que
as interacionais), por ser uma exigência e um conformismo ditado pelos
serviços de psiquiatria e saúde mental (Saeki, 1994; Filizola, 1990).
O saber que se depreende desse contexto possibilita duas
leituras: a primeira refere-se ao entendimento mítico sobre a visão trágica da
loucura, em que o louco era reconhecido socialmente como desvairado e
que necessitava de encarceramento, exclusão ou morte (Amarante, 1985). O
segundo, refere-se ao saber como forma de resgatar conhecimentos
produzidos no cotidiano das práticas de enfermagem.
Para Waldow (1998) o conhecimento é adquirido através da
experiência empírica, incluindo aspectos que refletem crenças e valores. Na
enfermagem, o conhecimento envolve julgamentos éticos constantes e,
freqüentemente, implica em confrontar valores, normas, interesses ou
princípios, que podem descrever algumas dimensões da realidade e podem
expressar relacionamentos entre fenômenos.
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Sobre esta questão, a própria internação no modelo manicomial
ou com resquícios deste, constitui, sob a égide do tratamento, uma falta de
ética para com o ser humano.
Waldow (1998) afirma que o conhecimento produzido, como foi
questionado, contudo, nem sempre é comunicado, mesmo porque alguma
coisa do que é conhecido na prática pode ser expresso em palavras, ações,
movimentos ou sons, mas muito do que é conhecido não é totalmente
expresso.
As Relações Institucionais – CAT 4, configuradas no quadrante
inferior esquerdo, expressam-se através de fatos acontecidos no transcurso
da jornada e são divulgados e/ou relatados, tal como numa passagem
normal de plantão. Mesmo que alguns eventos possam ter gerado um certo
grau de dificuldade e ansiedade para o enfermeiro, nada é comparado com a
situação de fuga, por colocar em cheque o papel profissional e a finalidade
dos serviços psiquiátricos (vigilância).
As subcategorias estão expressas em dois eixos. O primeiro diz
respeito àquelas situações em que se presta conta do desempenho do papel
profissional através do Relato das Ocorrências de eventos considerados
graves tal como a Fuga. Trata-se de uma situação administrativo-burocrática
já comentada anteriormente. O segundo, de caráter mais individual, revela a
Saída e o Descanso dos problemas e dificuldades geradas no contexto
institucional psiquiátrico; um misto de alegria, alívio e sofrimento. (Quadro n.
11).
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Quadro n. 11 – Trechos das falas dos sujeitos nas cenas selecionadas do ALCESTE,
referentes a CAT 4 - Relações Institucionais - RIN
(...) precisamos ver o que esta acontecendo no pátio. Porque esta
gritaria? (...) parem não corram. Podem se machucar. Os portões estão
fechados. (...) calma pessoal, os portões ainda estão fechados. Caso
consigam fugir que sejam tomadas as providencias devidas. (...) parem,
vou ligar para o porteiro. Auxiliares segurem-nos. (...) dois pacientes
fugiram hoje, mas os auxiliares conseguiram traze-los de volta. Ótimo,
alguém se feriu? (...) hoje tivemos uma fuga e quais foram suas condutas.
(...) o que você pode pensar sobre esta ocorrência? FUGA
(...) gostaria de saber onde ficou guardado o bloco de prescrição ou
receituários. (...) não cria mais problemas. (...) tenho umas informações
que você vai gostar. (...) você esta de parabéns, esta realizando um
ótimo trabalho. (...) hoje o plantão esta mais tranqüilo. (...) Fico
muito preocupada na tomada de decisões em casos semelhantes, pois
aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não consegui
discutir com ele sobre o problema. (...) você esta saindo uma ótima
enfermeira. (...) como foi o dia? De certa forma tranqüilo. (...) vou
providenciar um horário comum para todos da equipe. Marcaremos reunião.
(...) boa tarde. Foram encontrado dois pacientes tomando banho juntos. Um
paciente agitado precisou ser contido. Ocorreu a fuga de dois pacientes.
(...) bom dia, hoje o plantão foi bastante bom. Estou vendo. Você esta
sorridente. (...) mais do que colaboramos? Estamos no limite. (...)
realmente hoje foi muito agitado, mas correu bem. Espero que amanha
esteja mais calmo. (...) coloque em um relatório bem escrito e assine.
(...) hoje tivemos uma fuga. Quais foram suas condutas? (...) o que você
pode pensar sobre esta ocorrência. (...) como e difícil trabalhar com
louco, só eu, com minha paciência mereço o céu! RELATO DE OCORRÊNCIAS
(...) estou de alta e gostaria de agradecer a atenção que recebi. (...)
espero que você tenha um bom plantão! (...) vá descansar e obrigada por
se preocupar comigo. (...) tenho certeza que tudo correra bem. (...)
vamos tomar cerveja apos o plantão? Vou para casa, você passa lá mais
tarde? (...) eu estou me sentido bem melhor. (...) tchau Bete ate amanha.
Tchau ate amanha. (...) ate amanha descanse bem. Ate amanha, vou
descansar estou precisando. (...) não esqueça dos remédios. Ate logo.
(...) tchau! Tchau colega ate amanha. Tchau! Ate amanha. (...) bom
descanso. Ate amanha, bom plantão. (...) esta saindo? Sim, estou morrendo
de cansada. Apos um plantão deste quero um bom banho e uma boa cama.
(...) já vai? Sim, vou descansar o dia foi duro. (...) ate amanha doutor
marcos. Hoje vou indo ainda tenho um dia cheio pela frente. (...) ate
amanha. Ate logo. Quem não vive esta situação? Oi! Tchau! Bom plantão.
Tudo muito automático, sem olhar nos olhos. (...) graças a deus, eu não
suporto, depois de um plantão, pegar um ônibus, tenho meu carrinho.
Parabéns! (...) vou lhe ser franca eu não queria ajuda-lo. SAÍDA
(...) o que será que acontece na casa de saúde? Será que tem louco lá?
(...) será que um dia terei o privilegio de ter um carro? (...) gosto
muito de trabalhar em psiquiatria, mas tem dia que eu não tenho (...)
ainda bem eu estava muito cansada do plantão no pronto socorro. Consegui
descansar. (...) ate que enfim acabou este plantão. (...) vive se
cotidianamente este momento de uma despedida cordial, faz parte de um
relacionamento profissional e do relacionamento pessoal. (...) vou chegar
em casa e descansar. (...) também é uma situação cotidiana, aonde vamos
para casa apos um dia de trabalho. (...) mais um dia. Bem que poderia
morar mais perto do hospital. Realmente hoje foi muito agitado, mas
correu bem. (...) espero que amanha esteja mais calmo. Bom descanso para
você (
) que plantão cansativo mas felizmente estou bem em condições

No quarto quadrante, a atuação do enfermeiro é marcada pelo

Espaço Interativo, onde se prestam contas dos acontecimentos da jornada
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de trabalho, coexistindo tanto os fatores objetivos quanto os subjetivos, no
curso da vida de cada um dos envolvidos.
Com tal capacidade de movimentação, os limites são, ao mesmo
tempo, demarcados e alargados em função das exigências do contexto e
das relações de poder que aí se estabelecem, gerando, em tese, um
conhecimento sobre as demandas frente ao processo de trabalho. Essas
demandas revelam o seu investimento afetivo e de suportabilidade, o grau
de satisfação e insatisfação para determinadas condições e situações
limítrofes e atividades que exigem habilidades e competências para atender
às exigências do papel profissional, por vezes penoso, sofrido e exaurido.
Ao considerar o artifício da atuação do enfermeiro em espaços
simbólicos, estes revelam o grau de envolvimento e distanciamento do
mesmo com o doente mental, não conferindo uma centralidade propriamente
dita, pois cabe a ele controlar, vigiar e manter a ordem institucional.
O distanciamento de uma atuação centrada no doente reside nas
diferentes relações de aproximação que ele estabelece consigo mesmo e
com o doente mental, através de espaços simbólicos.
No espaço imaginado demonstra um saber pré-existente, que lhe
confere um poder sobre as reais condições e as probabilidades de eventos
desagradáveis, tomando como base um modelo prototípico ou estereotipado
do doente e da doença. Para manter-se situado no contexto profissional,
elabora mecanismos ou formas rígidas de ação para garantir um espaço
controlado.
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Ocorre uma relação dinâmica entre os espaços, que varia de
acordo com a atuação, seja no modelo tecnicista, seja através do
relacionamento interpessoal, mas com freqüência, configura um espaço
humanizado. Através dele é possível predizer os saberes, os poderes, os
limites, os controles existentes e os outros que se conformarão mediante
cada situação desencadeante da ordem institucional ou das manifestações
psicopatológicas ou organizacionais.
Interessante notar que o enfermeiro complementa a sua jornada
de trabalho utilizando-se do espaço interativo como forma de garantir os
limites de sua territorialidade e domínio, ao mesmo tempo prestando contas
de sua atuação e comportamento. Esses limites pré-estabelecidos,
conhecidos ou não, poderão emergir tornando-se objeto de um novo olhar e
de um novo cerco. Isso ocorre em virtude de que existe a possibilidade de
retornarem para esse espaço em outras ocasiões.
Retornando aos gráficos 1, 2, e 3, que tratam respectivamente do
perfil profissional, cenas do TSC e manifestações discursivas, observa-se
nas imagens circulares, a eqüidistância entre o doente mental (objeto de sua
prática) e sua atuação cotidiana.
Silva (1995), refletindo sobre a epistemologia da enfermagem no
transcurso do seu processo histórico, diz que o saber se apresenta de três
maneiras: o nightingaliano, o biomédico e o saber propriamente dito da
enfermagem. Todos têm características de interdependência, uma vez que
para a autora, o avanço do conhecimento não se dá no vácuo, mas reflete a
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síntese e a integração de velhas idéias em uma combinação mais criativa do
pensamento.
As categorias e subcategorias discutidas com base no Quadro n.
7, comportam falas que podem ser agrupadas em mais de uma, sem
comprometer o conteúdo das mensagens, o sentido e o fio explicativo.
Interessante destacar que essa flexibilidade dos conteúdos das mensagens
na Análise de Conteúdo é uma característica freqüente. O curioso foi
constatar que no ALCESTE, por sua natureza computacional, esta
(re)distribuição também ocorreu referendando o olhar do pesquisador.
Sob esse ponto de vista, dentre várias ocorrências, destaco duas
associações decorrentes do corpus analisado pelo ALCESTE nesse estudo.
(Gráficos n. 1, 2 e 3)
1. (...) como é difícil trabalhar com louco, só eu, com
minha paciência mereço o céu!
2. (...) não quero mais vir ao hospital, não estou doente
foi a minha família que me colocou aqui.

No primeiro exemplo, o ALCESTE, (re)agrupou conteúdos de um
mesmo sujeito em duas cenas que referem-se a situações distintas e
pontuais, mas que se complementam logicamente. Este trecho é destacado
tanto na cena o Relato das Ocorrências como na cena do Descanso. Ambas
estão localizadas num mesmo quadrante.
No segundo exemplo, contrariamente ao exemplo anterior, ocorre
associação, além das situações distintas e pontuais, a localização em mais
de um quadrante. A cena Contensão e a Fuga estão localizadas
respectivamente, no primeiro e no quarto quadrantes.
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Nos exemplos citados, a formação de categorias e subcategorias
baseadas neste "software" confere à atuação do enfermeiro um caráter de
funcionabilidade que orienta suas práticas.
Referindo-me ao aspecto versátil do ALCESTE na Análise do
Conteúdo, observo que no quadrante onde se localizou o "Relato de
Ocorrências" foram agrupados conteúdos oriundos das cenas que mais
contribuíram para a análise dos dados. Nesse sentido, depreende-se que o
programa (re)agrupou todas as mensagens que, significativamente,
expressaram o resumo da jornada de trabalho do enfermeiro. (Quadro n. 12)
Os exemplos a seguir são destacados conforme foram produzidos
pelo ALCESTE, ou seja, através da associação das falas com as cenas que
originaram a estrutura do relato, de onde depreendem-se as mensagens
implícitas e explícitas na distribuição espacial dos gráficos.
Quadro n. 12 – As mensagens, explícitas e implícitas, agrupadas pelo ALCESTE na cena
sobre o Relato de Ocorrências
[BANHOS] - (...) Foram encontrado dois pacientes tomando banho juntos. devemos
encarar essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular o paciente
a fazer sua própria higiene, quando ele tiver condição, caso contrario devemos
ajuda-lo. [GRUPO] (...) precisamos marcar reunião com membros da equipe para
direcionarmos nossa conduta. vou providenciar um horário comum para todos da
equipe. Marcaremos reunião. [MEDICAÇÃO] (...) gostaria de saber onde ficou
guardado o bloco de prescrição ou receituários. MEDICAÇÃO/CAFEZINHO (...) a
paciente queimou a boca e teve que ser medicada. [CONTENSÃO] Um paciente
agitado precisou ser contido. [FUGA] Ocorreu a fuga de dois pacientes. (...) hoje
tivemos uma fuga. RELATO (...) tenho umas informações que você vai gostar. (...)
hoje o plantão esta mais tranqüilo. (...) realmente hoje foi muito agitado, mas correu
bem. (...) coloque em um relatório bem escrito e assine. Quais foram suas condutas?
(...) o que você pode pensar sobre esta ocorrência.

No "Relato de Ocorrências" a atuação é visualizada através das
crenças, valores e atribuição de juízos sobre comportamentos dos sujeitos
envolvidos, isto é, o enfermeiro e o doente mental.
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(...) as representações sociais são conjuntos
dinâmicos, seu status é o de uma produção de
comportamentos e relações com o meio ambiente,
de uma ação que modifica aqueles e estas, e não
uma reprodução desses comportamentos ou
dessas relações, de uma reação a um dado
estímulo exterior (...) é um trabalho de
transformação, da evolução, para se converter
num conhecimento que a maioria das pessoas
utilizam em sua vida cotidiana.”
Moscovici (1978)

Na fase da interpretação dos dados, após análise e discussão, o
pesquisador conjuga sua experiência, familiaridade e saber adquiridos na
interlocução com os autores que engendraram a contextualização do objeto
de pesquisa, as teorias, métodos e técnicas.
Esse caráter axiológico diz que a investigação não é separada
dos valores do pesquisador, uma vez que ela é influenciada pela escolha do
problema de investigação, do paradigma, das teorias, da metodologia e dos
valores do contexto que orientam a mesma.
Nesta perspectiva pós-positivista, a interpretação realça a razão
e a sensibilidade do pesquisador frente ao objeto de investigação, através
das relações e conexões que se estabelece. Também reconhece esse
critério de processualidade como valor humano e, como tal, passível de
críticas. Aliás, diga-se de passagem, se não fossem as críticas,
independente da valoração atribuída, o cotidiano não existiria, pois seria
uma imagem colada e congelada pelo tempo.
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A interpretação é a fase da abstração, na medida em que
converso com o meu repertório pessoal, teórico, metodológico, institucional
e profissional frente aos achados da investigação.
Assim, muitas dificuldades surgem, principalmente quando a sua
área de atuação encontra-se em fase de transição paradigmática entre o
modelo biomédico de intervenção e a um passo das ciências sociais,
humanas e do comportamento. Daí a necessidade de ir em busca de outros
domínios para enriquecer os achados.
Nesse estudo, o rearranjo que o enfermeiro faz no interior do
grupo ocorre sem o estabelecimento de limites declarados, conformando-o
na cotidianeidade sem a preocupação com determinada conduta, uma vez
que está logicamente situado no seu modo particularizado de fazer e
pensar, pois sua experiência própria se converte em referencial.
A indivisibilidade de aplicação teórica é redimensionada pelo
pensamento, através das experiências decorrentes do vivido, do imaginado
e do relatado, imediatizadas e concretizadas pela ação em si, frente aos
estímulos desencadeados na relação do eu com o outro. Nesse sentido, é
possível ser captado pelo compartilhamento do discurso cotidiano sob um
olhar sistematizado, embora tenha aparecido nos achados como disperso,
incoerente e caótico.
Por

sua

vez,

o

TSC

como

instrumento

projetivo

com

características experimentais, demonstrou ser adequado para coletar dados
empíricos numa situação que requer a solução de problemas. Nos estudos
que se têm realizado, este procedimento baseado no teste da agressão-
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frustação, traz em seus resultados a noção de dificuldade, esforço, rigor e
complexidade, dentre outras adjetivações, tal como preconizado por Abric
(1998).
Para ele, na situação de solução de problemas, a cooperação é o
comportamento dominante. Ainda nos estudos sobre representação de um
sujeito sobre algum aspecto do ambiente, esta é a variável independente.
Assim como se observa nos estudos de Abric (1998), a variável
independente do presente estudo foi a representação do contexto da
atuação do enfermeiro. Se de um lado a variável dependente foi a atuação
objetiva/direta do enfermeiro, por outro, a variável independente revela
conhecimento sobre o controle, os limites, o poder e o saber acerca do seu
cotidiano. Assim, cada um de um ponto de vista pode representar sua
atuação mediada pela forma como representa o seu trabalho e a sua
relação com o doente mental.
A maneira particularizada como ele representa a sua relação com
o doente mental também é socializada por todo o grupo investigado, tanto
os enfermeiros assistenciais, como os do ensino, não havendo distinção
significativa entre ambos.
Histórica e socialmente fora dado ao enfermeiro, através do seu
papel os mecanismos de controle, através da argumentação de conforto,
segurança e proteção, cuidar dos comportamentos, permitindo, sempre que
necessário, entrar e sair de cena. Ao agir dessa forma, encerra um sentido
metafórico calcado na figura do anjo, historicamente construída sob a
imagem do enfermeiro e sua relação com a subordinação, abnegação,
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caridade e altruísmo vocacional. Nesse sentido, sua atuação é quase
etérea, tênue e invisível. Uma atuação que ninguém vê, mas todos sabem
que existe e nas circunstâncias de crise é a ele que se recorre.
Abric (1998) observou em seus achados experimentais, que o
núcleo central encerra os comportamentos dos sujeitos ou dos grupos que
não são determinados pelas características objetivas da situação, mas pela
representação dessa situação. Considero a atuação como uma função
prática e, como tal, encerra teorias implícitas.
Para Abric (1998) existem quatro funções através das quais as
representações sociais circulam nas relações sociais e nas relações
práticas: o saber, a identitária, a justificadora e a orientadora.
Neste estudo tornou-se evidente a circularidade das quatro
funções no contexto institucional psiquiátrico, mediadas pela atuação do
enfermeiro junto ao doente mental, revelando princípios organizadores do
seu modo de fazer e pensar no cotidiano de sua prática.
Através

dos

procedimentos

técnicos

e

daqueles

mais

humanizados, o enfermeiro reorganiza o seu processo de trabalho
estabelecendo relações consigo mesmo, com o doente mental e com a
instituição. A forma de se conduzir reflete a atribuição de funções práticas
que justificam, orientam, identificam sua articulação no contexto e sua
tomada de decisões. O contexto das relações estabelecidas pelo enfermeiro
no cotidiano, através de suas manifestações discursivas, é situado em
espaços da atuação, os quais são organizadores, tendo por base a
temporalidade da situação e a sua ação correspondente. Nesse sentido,
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sua atuação revela o poder, o controle, os limites e o saber necessários
para intervir em seu cotidiano. O comportamento é manifesto frente a
situações e representações da doença mental.
As imagens geradas pelo ALCESTE serviram de guia para a
compreensão da atuação do enfermeiro no cotidiano. As funções, os
sentidos e o comportamento são discutidos de acordo com sua pertinência
e disposição nos dois eixos dos gráficos 1, 2, e 3.
O rearranjo permite retornar às categorias e subcategorias
(Quadro n. 7), tanto da Análise de Conteúdo, como do Alceste, por ser
entendido como um modo, um jeito prático de compreender o cotidiano do
enfermeiro e apreender suas representações sociais e as possíveis teorias
implícitas.
Por opção teórica, o cotidiano da atuação do enfermeiro
apresenta uma quadrimensionalidade, embora se reconheça que tanto a
atuação quanto o cotidiano são multidimensionais por serem objetos totais e
que só podem ser apreendidos pela compreensão das partes, em função da
forma como é organizado, consistindo em um sistema de ligações e
implicações mútuas.
A quadrimensionalidade é um recorte onde existe uma situação
concreta, na qual o enfermeiro elabora um plano de ação para poder se
mover frente a uma dada situação, sendo mediada pelo espaço simbólico
que ele constrói, determinando os tempos, o tipo de relação que irá
desempenhar, sobre o quê e o porquê desse relacionamento e um sentido
que justifique sua atuação junto ao doente mental.
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No sentido de sua processualidade cotidiana, nada me autoriza a
afirmar que a atuação ocorra antes ou depois da forma como foram tratados
os dados, ou seja, através de quadrantes, pois emerge daí um sentido de
simultaneidade.
Segundo Marimón (2000) e adaptado para este estudo, o tipo de
organização que religa entre si todos os componentes do modelo pode
adquirir formas muito variadas, mas todas elas têm em comum o fato de se
constituir num sistema de implicações mútuas entre os elementos que o
compõem. Algumas dessas organizações adquirem formas particulares de
equilíbrio, como por exemplo, um claro isomorfismo com a estrutura de
grupo, tornando-se difícil de categorizar.
Para facilitar a compreensão da discussão a seguir sobre a
atuação do enfermeiro, apresento no Quadro n. 13 o modo compartilhado
com as funções práticas, as relações, os sentidos atribuídos sobre sua
atuação frente ao espaço simbólico.
Para Santos (1997) o espaço é, em todos os tempos, o resultado
do casamento indissolúvel entre sistemas de objetos e sistemas de ações.
Hoje, graças às técnicas que realizam a união do espaço e do tempo
através da matéria, tanto esses objetos são artificiais, ou plenamente
históricos,

quanto

instrumentalizadas.

as

ações

tendem

a

ser

artificiosamente
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Fuga
Relato de
Ocorrências
Saída
Descanso

CATEGORIA 4 –
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
RIN

SABER

TEMPO LONGO
TEMPO VIVIDO

IDENTITÁRIA

TEMPO
CURTO

CATEGORIA 3 –
RELAÇÕES DE
INTERAÇÃO
SOCIAL
RIS

Imaginado

Grupo
Cafezinho
Dança

ORIENTAÇÃO

Controlado

CATEGORIA 2 –
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
RIT

Humanizado

Medicação
Olhar
Banho Individual
Banho Feminino
Surpresa

JUSTIFICADORA

Contexto
Espaço Tempo

Interativo

CATEGORIA 1 –
RELAÇÕES POR
PROCEDIMENTOS
TÉCNICOST
RIP

Sentido

PODER de um
SABER

Início da Jornada
Contensão
Vigília
Banho Duplo

Tipo de
Atuação

CONTROLE
de um
SABER

Relação

SABER de um
SABER

Ação

LIMITES de um
SABER

COMPORTAMENTOS REPRESENTACIONAIS

COMPORTAMENTOS
SITUACIONAUS

Quadro n. 13 – Representação esquematizada e distribuição da ação, relação e atuações
do enfermeiro no espaço e no tempo simbólico criado pelo enfermeiro.

a) Configurando a Atuação do Enfermeiro em seu Cotidiano

Com base no conteúdo do Quadro n. 13, posso afirmar que o
enfermeiro justifica e explica sua ação através da avaliação que ele faz da
situação em si, permitindo, a posteriori, dar sentido às tomadas de posição
e de decisão sobre os comportamentos manifestos e, ainda, como
diferenciar-se daquele que não faz parte do seu grupo, o doente mental. Ao
justificar sua atuação garante sua preservação no sentido da diferenciação
social. Assim, pode criar concepções estereotipadas das relações
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existentes no cotidiano, quer pela discriminação, quer pelo distanciamento
pessoal e social.
Abric (1998), argumentando sobre a função justificadora diz:
“(...) é um caso interessante para o estudo das relações entre práticas e
representações. Trata-se de um caso onde a representação é determinada
pela prática das relações, deste ponto de vista, aparecendo um novo papel
das representações: o de manter ou reforçar a posição social do grupo de
referência”. (p.30).

Justificada sua atuação num processo de avaliação frente aos
aspectos mais significativos para si, destaca elementos da rotina de
enfermagem como pré-codificados para guiar o seu comportamento e sua
prática. Assim, em alguns momentos, atua mediante algumas prescrições já
dominadas em função do grau de sua ocorrência. Estas geram um saber
que facilita sua tomada de posição.
Ao guiar-se frente a um saber, o enfermeiro posiciona-se frente a
si mesmo, ao processo de trabalho, ao contexto, a seus pares e ao doente
mental, atendendo a finalidades emanadas da situação, resolvendo tarefas,
delegando competências, controlando e limitando através da seleção e da
filtragem das informações, interpretadas e adequadas, tanto com a
realidade quanto com o sistema de representação sobre a ação, a doença e
o doente mental. Partindo desse saber, define a natureza das regras de
convivência e de relacionamento, esclarecendo o que é lícito ou ilícito,
tolerável ou inaceitável em cotidiano.
A prescrição dos códigos relacionais e comportamentais précodificados pelo enfermeiro sobre sua atuação define sua identidade
pessoal e social. Esta situa-o no seu grupo de pertença, cuja proteção está
amparada pelo sistema de normas e valores. Como membro de um grupo,
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enfermeiro ou profissional da saúde, a condição identitária autoriza-o, além
do doente mental, a estabelecer formas de comparação, avaliação e
controle social sobre cada um de seus membros.
Ao enfermeiro é dado construir seu saber, pois o legitima frente à
ciência, à profissão enquanto prática social, seus pares, demais
profissionais da saúde, conferindo-lhe estatuto socialmente reconhecido.
Nesse sentido, inscreve-se num quadro de referência assimilável e
compreensível para si próprio e para os demais, aderindo e/ou refutando
representações e valores que se agregam ao seu saber e o seu modo de
atuar.
Estudos sobre representações e comportamentos realizados em
condições experimentais, revelaram que os sujeitos participantes controlam
e selecionam suas respostas consideradas como as mais adequadas,
independente do estímulo, gerando dois tipos de comportamentos: os
situacionais e os representacionais (Vala, 2000).

b) Comportamentos situacionais no cotidiano do enfermeiro

Os comportamentos situacionais são aqueles em que o papel das
mediações cognitivo-avaliativas é mínimo e o papel dos fatores situacionais
encontram-se maximizados (Vala, 2000). No estudo sobre a atuação do
enfermeiro psiquiátrico, o contexto da ação é revelado através das cenas
que retratam o início da jornada, a contensão, a vigília e o banho duplo. As
relações que se estabelecem estão situadas no âmbito dos procedimentos
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técnicos, como forma de justificar sua atuação que, a seu turno, confere um
sentido prático, mediado pelo poder de um saber que o enfermeiro detém
sobre o ambiente físico (instituição) e o ambiente simbólico (espacial e
temporal), inscritos num tempo longo.
Para Santos (1997), o tempo se dá pelos homens. O tempo
concreto dos homens é a temporalização prática, movimento do mundo
dentro de cada qual e, por isso, o homem interpreta particularmente o
tempo de acordo com o grupo, a classe social e o indivíduo.
Spink (1994, 1999) afirma que existem diferentes tempos
históricos que permeiam a construção dos significados sociais. Esses
significados possibilitam a elaboração das representações sociais como
formas de conhecimento prático que orientam as ações cotidianas. Assim, o
contexto pode ser definido não apenas pelo espaço social onde a ação se
desenrola, mas também, a partir de uma perspectiva temporal que é
demarcada pelo momento da interação, da relação e da atuação
propriamente dita. São os tempos curto, vivido e longo.
Com base em Spink (1994, 1999), o tempo longo é aquele em
que prevalecem os conteúdos culturais em forma de repertórios, o
inconsciente coletivo; o tempo vivido diz respeito ao processo de
socialização e ao processo ensino-aprendizagem, referindo-se ao habitus.
O tempo curto é aquele das interações sociais, do aqui-agora, mediados
pelas manifestações discursivas, das quais se destacam a polissemia e a
contradição.
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O habitus caracteriza-se por um conjunto de esquemas
apreendidos desde a infância e permanentemente atualizados ao longo da
trajetória social da pessoa (Bourdieu, 1983).
Nesse sentido, o espaço da atuação do enfermeiro no cotidiano
de suas práticas é total, pontual e descontínuo, exigindo um tempo para
cada ação desempenhada.
No estudo sobre a atuação do enfermeiro e baseado nos
conteúdos dos gráficos n. 1, 2, e 3, o tempo longo, ou o tempo das
permanências é destaque através da ação direta do enfermeiro. Localizado
no Q1, é mediada pelas relações funcionais, ou seja, aquelas através dos
procedimentos técnicos, caracterizando seus comportamentos como
situacionais. Assim, emerge o poder sobre o doente mental e o espaço
imaginado do louco e da loucura, da doença e do doente mental, como
forma de justificar sua atuação, prevalecendo a idéia de que seu objeto e o
contexto de intervenção é uma situação de risco.
O ambiente físico começa a ser imaginado a partir do início da
jornada de trabalho, na medida em que as cenas que caracterizam o
trabalho são trazidas para o quadro de referência imediata. O ambiente
físico inclui os aspectos gerais e arquitetônicos, organizacionais, pessoais e
profissionais. Particularmente, evocam-se cenas cujos elementos são
considerados como desencadeantes das manifestações comportamentais,
agressivas e sexuais, que requerem observação contínua.
O ambiente físico é comparável e reproduzido em menor escala
através de imagens e representações historicamente construídas sobre a
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ambigüidade do hospital como um lugar de desordem, resquício dos
hospitais marítimos e militares europeus que, segundo Foucault (1988),
necessitaram de disciplinarização dos corpos para se tornarem locais de
cura. Para ele a disciplina é, antes de tudo, a análise do espaço; é a
individualização pelo espaço, a

inserção dos corpos em espaço

individualizado, classificatório e combinatório.
Da mesma forma, colados ao ambiente físico, perduram as
evocativas imagens das diferentes formas de entendimento da loucura ao
longo da história. Estas, situadas no plano do imaginário coletivo,
permanecem circulantes no cotidiano psiquiátrico, à medida que o doente
mental é tido como anormal, desviante, agressivo, periculoso e pervertido,
devendo ser vigiado, punido e mantido em confinamento num espaço de
exclusão social.
Os comportamentos situacionais manifestos pelo enfermeiro,
circunscrevem o ambiente simbólico como uma justificativa para sua
atuação, situada entre o tempo e o espaço, cujas reservas advêm de um
estoque fragmentário da história da psiquiatria. Deste, emergem conteúdos
estereotipados permanentes, rígidos, cristalizados, que perpassam os
entendimentos sobre a doença e o doente mental e mantêm-se aderidos na
contemporaneidade. O enfermeiro reporta-se a este repertório, evocando
inconscientemente, imagens e mensagens metafóricas de um tempo longo
da história da psiquiatria.
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c) Comportamentos representacionais no cotidiano do enfermeiro

Os comportamentos representacionais segundo Vala (2000),
dizem respeito àqueles determinados, no mínimo, pela situação concreta na
qual ocorrem, e no máximo, por fatores pré-situacionais, situados no nível
das atitudes e das representações.
Observou-se que os comportamentos representacionais estão
presentes como forma de atuar do enfermeiro, que envolve a técnica na
execução de procedimentos, como a medicação e aquelas outras cujas
habilidades e competências exigem uma compreensão da relação com o
outro, o cuidar. O tempo vivido, neste contexto, configura o saber de um
saber e o controle sobre este saber; é um tempo em que as relações
interpessoais e as de interações sociais são objetos de compartilhamento
entre os sujeitos de forma rotineira em seu cotidiano.
A atuação do enfermeiro, nesta perspectiva, confere um sentido
de orientação para o seu modo de fazer enquanto profissional, e ao mesmo
tempo, confere uma identidade entre seus pares. É um contexto gerador de
dificuldades conflitivas e ambivalentes, que exigem do mesmo a observação
como instrumento de trabalho de enfermagem nesta área, a fim de dar
conta de intercorrências e atividades tão díspares, tais como: banhos,
grupo, fuga e relato de ocorrências.
Para o enfermeiro, o entendimento de sua atuação como forma
de superação dessas dificuldades exige, além de uma pauta de soluções, a
compreensão do processo saúde-doença mental e suas formas tradicionais
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e alternativas de tratar, como elementos participantes da reinserção social
do doente mental.
O tempo vivido, ou das diversidades, é intermediado pelas
relações interpessoais e de interação social, embora coexistam aspectos de
procedimentos técnicos em menor relevância comparativamente com os
centrados no valor do cuidado, cujo espaço é, ao mesmo tempo, controlado
e humanizado, emergindo a contradição e os conflitos, localizados no Q2 e
Q3 dos gráficos 1, 2, e 3 do ALCESTE.
A contradição é uma questão que se apresenta para a
enfermagem em todo seu processo histórico, com características de
facticidade. Por esse caráter filosófico próprio da condição humana, inserese na atuação do enfermeiro como uma condição sine qua non, uma vez
que, antes de ser enfermeiro, já se encontra comprometido, enquanto
homem, por uma situação não escolhida.
Portanto, a contradição de paradigmas tanto na enfermagem
como nos serviços de saúde mental e psiquiátrico, transcende os modelos
terapêuticos usuais e hegemônicos.
Atualmente, a contradição está inserida no cotidiano do
enfermeiro de duas maneiras. Na primeira, a contradição é revelada pelo
modo de atuar pautado em técnicas, tradicionalmente aceitas como campo
da atuação da enfermagem, centrada no modelo biomédico, incorporando
conhecimentos do saber médico, tornando-se subsidiária da prescrição
médica; na segunda, coexistindo com o paradigma anterior, aquelas
contradições próprias da enfermagem têm como elemento central o cuidar
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como valor humano, num modelo mais humanista, holístico e bioético. A
fronteira entre ambas é ainda objeto de investigação, pois vive-se na
transicionalidade dos paradigmas. Todavia, ambas são tecnologias que
encerram características técnicas peculiares de cada atuação profissional.
A segunda contradição nos remete para a esfera dos serviços de
saúde mental e psiquiátrico, através da forma como a doença e o doente
mental são tratados pelos profissionais da área, incluindo o enfermeiro; de
um

lado,

prevalece

o

modelo

hospitalocêntrico,

reforçado

pela

psicofarmacologia; do outro, pelo atendimento que visa a reinserção do
portador junto à família e à sociedade, desinstitucionalizando o modelo
asilar de entendimento.
O tempo vivido pelo enfermeiro desde o seu processo de
socialização e formação profissional, encerra os resquícios do tempo longo,
por ser histórico e social. Mesmo mantendo o controle e os limites de um
saber, este posicionamento confere uma função de orientação e de
identidade

social.

A

alteridade

apresenta-se

como

um

candidato

preponderante para definir, através dos comportamentos representacionais
do enfermeiro e do doente mental, a sua realidade diária.
Os comportamentos representacionais também se inserem no
tempo curto, ou seja, o tempo do aqui-agora, cuja emergência das tomadas
de decisões exigem praticidade, expressando sua prática e seu saber.
Nesse sentido, exige do enfermeiro ações efetivas sobre as demandas do
contexto institucional, independente da ordem institucional, pessoal e
profissional.
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O tempo curto, também diz respeito às diversidades. Localizado
no Q4 (Gráficos 1, 2, 3), reflete as ações onde ocorrem ruptura da função
social do enfermeiro, a fuga, pois exige a prestação de contas do seu papel
pessoal frente ao estatuto social e a sua pessoa humana em seus múltiplos
papéis sociais. A pessoa que trabalha como enfermeiro vende sua força de
trabalho na relação humano-genérica da crença e garantia da sobrevivência
pessoal, familiar e social.
O tempo curto, metaforicamente dizendo, é a confirmação
cotidiana de como o saber de um saber se (re)apresenta, estabelecendo o
controle e os limites de um poder e de um saber que se conforma na
situação de risco controlado da enfermagem. Assim como no tempo vivido,
o comportamento do enfermeiro baseia-se na forma como ele representa a
sua atuação cotidiana. É sobre este tempo que o presente estudo visualiza
a atuação do enfermeiro em seu cotidiano.
O cotidiano para o enfermeiro, nesta perspectiva, encerra os
compromissos profissionais e pessoais, imediatismo e emergência da
solução das crises e rupturas que possam emergir do seu contexto
institucional. Qualquer uma das cenas apresentadas no TSC fazem parte
do seu cotidiano e, independente da ocorrência de uma dada situação, o
enfermeiro terá que se posicionar estabelecendo a disciplina (poder, limites
e controle) que exige dos envolvidos a presença adequada de
comportamentos manifestos. Independente da situação e do valor atribuído
pelo mesmo terá que se posicionar solucionando, dando respostas à
problemática presente. Em cada uma dessas cenas, situadas no tempo e
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espaço, esquadrinha sua atuação de forma a torná-la segmentada, como se
cada atuação tivesse início, meio e fim. E assim, sucessivamente, ocorre
para os demais eventos do seu trabalho diário.
O tempo curto da atuação do enfermeiro é aquele do confronto do
seu sistema sensório-motor, com a realidade presente, ou seja, é a
utilização dos sentidos no imediatismo da tomada de decisões. Neste
espaço ocorre o deslocamento do eu com o outro, o esvaziamento dos
sentidos e o estranhamento de si e do outro.
A condição de ambigüidade surge por meio de comparações
inseridas na complexidade da estrutura mental cujo estoque é armazenado
na memória, através de fragmentos das informações sobre uma dada
situação. Concomitantemente, emergem pistas de um legado inscrito no
tempo vivido e longo que, somado aos saberes técnico-científicos,
compõem a resposta para a situação presente. Nem todas as respostas são
iguais para as diferentes situações cotidianas inscritas no contexto
institucional psiquiátrico, todavia parece ser este o "script" adotado pelo
enfermeiro.
Sua atuação é basicamente expressa através das relações que
estabelece em seu cotidiano. Assim, as informações passam a ser
compartilhadas por todos os que compõem o cotidiano do enfermeiro,
configurando um referencial próprio. As manifestações discursivas advindas
dos processos de relações interpessoais, interacionais e institucionais
revelam o modelo de estrutura e organização no qual sua atuação está
inserida. A dialogicidade apresenta-se como uma ferramenta de trabalho,
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pois na vida cotidiana as relações desenvolvidas conferem sentido de
sobrevivência, pessoal e profissional.
O cotidiano dos enfermeiros do presente estudo contém aspectos
multifacetados da disciplina que impera nos serviços de saúde mental e
psiquiátrico como um legado. São relações heterogêneas e hierarquizadas
através de uma ação técnica, e também humanística, centrada no cuidado
humano como um valor, sem contudo esquecer da disciplina como eixo
estruturante de todo o processo de trabalho. Ambos apresentam um critério,
além do disciplinar, que confere funcionalidade a sua atuação, a alteridade.
Esta, remete o enfermeiro para espaços simbólicos, ao mesmo tempo
configurando sua atuação através da mediação e da ambigüidade, da qual
detém um saber de como fazer, mas também uma situação limite.
Partindo dessa premissa, é possível inferir que, no estudo da
atuação no seu o cotidiano, ou seja, ao nível da análise da ação traduzida
por suas respostas e significância social, o Grupo A (assistenciais) se
aproxima preferencialmente dos comportamentos situacionais, enquanto
que o Grupo B (pós-graduandos) dos comportamentos representacionais.
Dessa forma, o modo de situar-se no contexto dos serviços de
saúde mental e psiquiátricos revela a dicotomia entre seus profissionais
enfermeiros, dependendo de sua ótica.
Observando-se as imagens do ALCESTE (Gráficos n. 1, 2 e 3),
há uma participação expressiva dos assistenciais comparada com a dos
pós-graduandos na composição das imagens, destacando-se a imagem que
foge à centralidade do objeto de trabalho da enfermagem, o cuidado com o
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doente mental. Observa-se uma tendência alienante do processo e a
negação do trabalho e da sua forma de atuação.
As figuras gráficas revelam ainda a clássica dicotomia entre teoria
e prática entre aqueles que pensam e aqueles que fazem, demarcando
saberes e poderes sobre o espaço da atuação profissional frente ao doente
mental. Evidenciam-se assim, resquícios do processo de formação do
enfermeiro. Embora não seja objeto deste estudo, convém salientar que os
cursos em geral priorizam o cuidado direto. Contraditoriamente, o mercado
de trabalho enfatiza os aspectos administrativos e gerenciais da atuação do
enfermeiro como critério de empregabilidade ou de inserção.
O enfermeiro em seu cotidiano, na condição de mantenedor e
reforçador de sua posição, encontra dificuldades no desempenho de
algumas atividades, pois alguns fatos e seus conteúdos, quando presentes,
não são comparáveis, mas interligam-se ao seu modo de atuar, exigindo do
mesmo decisões e posicionamentos. Conhecedor destas ordenações ele
pode, de antemão, utilizando-se de um referencial similar, compará-las e a
partir dessa aproximação, adotar posicionamentos que revelam a natureza
das relações através de intervalos espaciais e temporais. Assim, revela,
além do seu aspecto criativo de atuar, o caráter polissêmico, definindo o
tipo de suas representações frente aos fenômenos emergentes de sua
cotidianeidade.
A descentralidade observada nas figuras do ALCESTE diz
respeito a não atuação do enfermeiro junto ao doente mental, sendo
portanto, considerada como um espaço vazio, anódino, etéreo, volátil,
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mágico, misterioso e fascinante, mas que, a priori, existem elementos que
assim o definem, porém, nem sempre dados à revelação. Dessa forma, sua
imprecisão é inconscientemente e/ou sigilosamente guardada por seus
sujeitos; uma espécie de jogo de esconde-esconde, o que remete à questão
da alteridade e da transicionalidade, para manter-se interatuando, como
algo alienado de si e do outro mas, que se articula através das dimensões
temporais.
A descentralidade observada na análise pelo ALCESTE pode ser
entendida pelo viés da artificialidade. Segundo Santos (1997), atualmente, o
espaço é um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoados por
ações igualmente imbuídas de artificialidade, e cada vez mais tendentes a
fins estranhos. O objetos não são as coisas, dados naturais; eles são
fabricados pelo homem para serem a fábrica da ação, dotados de
intencionalidade.
A intencionalidade do enfermeiro ao adotar a descentralidade em
seu cotidiano, tem na dimensão simbólica, a sua conformação, o que o
torna distinto no modo particular de atuar, já que o espaço é, com diz
Santos (1997), um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de
sistemas de ações. Assim, ao aproximar-se da contextualização de sua
atuação, modifica os elementos da ação, estabelecendo uma isomorfia.
Para Marimón (2000) o conhecimento da mudança não pode ser
descrito exclusivamente, em termos lógicos ou operatórios, nem só em
termos representacionais, pois:
“Ambos os aspectos estão presentes no pensamento e representam
nele um papel fundamental, pois a centração exclusiva em um deles
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constitui um reducionismo somente explicável como centração
necessária na construção de qualquer conhecimento” (p.359).

d) Configurando as Representações Sociais

Ao reportar-se às imagens do ALCESTE (Gráficos n. 1, 2 e 3),
aquelas que dizem respeito ao perfil profissional, às cenas do TSC e às
manifestações discursivas, percebe-se que a atuação do enfermeiro
demonstrada em cada um dos elementos distribuídos espacialmente nos
quadrantes são sincrônicas, pois encerram uma lógica que orienta para a
totalidade da ação e das respostas emanadas do contexto, mediada por
relações funcionais. Contraditoriamente, quando vistos pela somatória dos
quadrantes, a atuação evolui de maneira assincrônica, percebida pela
intervenção tecnicista e humanística com um saber de um saber.
A maneira sincrônica e assincrônica da atuação do enfermeiro no
contexto institucional psiquiátrico, frente às respostas dadas pelos
enfermeiros pesquisados através do TSC, não são opostas mas
complementares, no sentido que organizam e orientam seu discurso e o seu
cotidiano, conferindo um caráter prático que exige tempo e espaço. Embora
encerre a noção de ruptura, esta acontece entre o imaginário que o
enfermeiro traz consigo e a representação de que ele, como sujeito da
ação, desenvolve sua prática.
As variáveis ontológicas tempo e espaço no contexto dos serviços
de saúde mental e psiquiátricos, revelam as dimensões, atribuições,
produção de sentido, funcionalidade e investimento afetivo do enfermeiro,
dialeticamente sincrônicas e anacrônicas, algo paradoxal.
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Ostrower (1999) falando sobre os processos de criação, diz que
os relacionamentos são ordenações perceptivas e que encerram um
enfoque seletivo através de dois modos: 1. As ordenações de campo
ocorrem quando o relacionamento se dá através de ligações de
proximidade e de interdependência, praticamente ao mesmo tempo e no
mesmo lugar; 2. As ordenações de grupo ocorrem baseando-se em
semelhanças, mas que não precisam estar juntas ou contíguas, sendo
percebidas como componentes individuais, separáveis e abstraíveis,
podendo existir independente da situação em que são vistos.
Neste estudo, as imagens esquadrinhadas pelo ALCESTE,
precisamente os Gráficos n. 2 e 3, destacam cenas, imagens e conteúdos
que exemplificam os dois modos criativos propostos por Ostrower (1999)
como vias do conhecimento.
As percepções da atuação do enfermeiro considerada como
ordenações de campo situam-se nas cenas cotidianas retratadas pelo TSC
e foram analisadas pelo artifício dos quadrantes e suas categorias e
subcategorias, tais como, contensão(Q1), banho individual(Q2), grupo(Q3) e
fuga(Q4), dentre outras. Para Ostrower (1999), os vários dados às vezes
não são comparáveis entre si, tampouco parecidos nem mesmo
contrastantes, mas interligam-se porque ocorrem juntos [mesma jornada de
trabalho] ou pelo menos são entendidos assim. O caráter da relação é
sensório-afetivo, incluindo a percepção de si e do próprio fazer.
Na atuação do enfermeiro situada como ordenações de grupo
neste estudo, utilizando as imagens geradas pelo ALCESTE, observa-se a
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descentralidade do objeto de ação do enfermeiro, o doente mental, obtida
no conjunto dos quadrantes. Nesse sentido, baseando-me em Ostrower
(1999), afirmo que a percepção do enfermeiro sobre as cenas do cotidiano
são comparadas com certos elementos, fatores ou objetos similares
presentes ou ausentes em seu referencial e levando em conta
determinadas características do contexto, pois ao comparar existe um
processo de abstração que se generaliza e se conceitua.
Nessa forma criativa, conflituosa, ambivalente e polissêmica estão
configuradas as representações sociais. Portanto, as representações
sociais do enfermeiro em seu cotidiano frente ao doente mental são
polissêmicas.
Para Vala (1996) são também chamadas de grupais. Por serem
polissêmicas são consideradas como o melhor nível de análise em relação
teoria das representações sociais, sem contudo menosprezar as chamadas
representações emancipadas [aquelas sem sujeitos] e as hegemônicas
[aquelas indiscutíveis, estáveis, pré-estabelecidas e coercitivas].
Para Vala (1996) a concepção paradigmática, com a qual
compartilho neste estudo, refere-se à articulação entre as representações e
a identidade social situadas em dois pressupostos. No primeiro, os grupos
são formações decorrentes de processos cognitivos e simbólicos, e não de
oposições objetivas na estrutura social. No segundo, a evidência de uma
categoria ou grupo social é associada à evidência de normas e de
representações que a distingue de outra categoria ou grupo.
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O conceito de representação social, distintivo de outros conceitos
e teorias psicossociológicas, enfatiza a dependência da ação face à
atividade cognitiva, ao mesmo tempo em que associa a cognição à
produção de sentido e à construção da realidade. Contudo, não são meros
enunciados da realidade, mas teorias sociais práticas sobre objetos
relevantes na vida dos grupos, as quais são organizações de crenças,
atitudes e explicações que guiam a ação e que são produzidas pelas
comunicações cotidianas suscitadas pelas identidades sociais.
Para o enfermeiro, atuar significa relacionar-se consigo mesmo,
com o doente mental e a instituição de pertença através das representações
polêmicas emanadas das diferenças existentes nas relações estabelecidas.
Na esfera da atuação emerge um espaço considerado como um campo. A
noção de campo remete à possibilidade representacional, através da
significação simbólica atribuída aos espaços, todos circunscritos á um
tempo específico de atuação como uma distância entre o eu, enfermeiro e o
outro, o doente mental. Assim, a atuação revela e reforça a condição de
assimetria nas diferentes formas de agir e de se relacionar com o objeto e o
contexto de sua atuação.
A atuação do enfermeiro, esquadrinhada dessa forma, gera um
corpus de conhecimentos interditos sobre cada uma das formas de agir e
pensar em seu cotidiano, donde se observa que a atuação passa pela
questão da alteridade que confere uma identidade social, profissional e
pessoal, como formas de relacionar-se. Ao relacionar-se, utiliza saberes
adquiridos cumulativamente e originários do seu processo de socialização,
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formação

e

de

trabalho,

através

de

experiências

situacionais

e

representacionais.
Das experiências acumuladas da relação entre sujeito, objeto e
contexto fazem emergir condições propícias para a motivação e as
mudanças (reveladas, expressas e identificadas), em um dado momento,
em função das condições e situações, que objetivam uma aproximação com
o doente mental. Estabelece assim, um relacionamento por meio de
tecnologias (tecnicista e humanística), deixando entrever, nas lacunas
existentes, as diferenças na forma de relacionar-se e de eleger um modelo
de atuação que pode ser circunscrito na esfera das relações interpessoais,
interacionais e institucionais.
O cotidiano é vivido e contado a partir da história e da experiência
de cada um dos envolvidos, com maior ou menor defasagem dessa vivência
institucional. Se o cotidiano significa a inserção dos corpos no dia-a-dia,
conferindo movimento às ações e decisões dos sujeitos, respeitadas as
distâncias hierárquicas entre o doente mental, o enfermeiro e a instituição, a
totalidade deste universo não pode ser apreendida sem a remontagem
desse esquadrinhamento. Esta será sempre uma aproximação imperfeita,
visto que o cotidiano constitui-se por metassistemas, com graus variados de
presença e ausência, dando sentido de direção, freqüentemente indefinidos
e inominados, suscitando através das manifestações discursivas, os
sentidos de identidade.
Em cada uma das opções de atuação (Quadro n. 13), o
enfermeiro desenvolve um repertório próprio e significativo para igual
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relação estabelecida, por ser uma consciência prática e funcional desse
modo de interagir, atuar e agir, tendo por base as estruturas estruturantes
desse agir, que se ancoram e se objetivam na compreensão dos conteúdos
impregnados do tempo longo e imediatizados

pelo

tempo

curto,

interfaceando com o tempo vivido (habitus) sobre um saber e um poder que
limitam e controlam a própria atuação junto ao doente mental.
O

conhecimento,

advindo

das

dimensões

temporais,

precisamente o tempo curto, em função do imediatismo, caracteriza-se
como o campo fecundo da atuação do enfermeiro. Por sua praticidade e
agilidade, constitui um corpus de conhecimentos inacabados, imprecisos e
não comunicáveis. São, ao mesmo tempo, estranhos e semelhantes aos
modos de agir na enfermagem.
Para Abric (1984, 1994) o núcleo central é o elemento essencial
de toda representação constituída e pode, de uma certa maneira, superar o
simples quadro do objeto de representação para encontrar sua origem
diretamente nos valores que o transcendem, e que não exigem nem
aspectos figurativos, nem esquematizações, nem mesmo concretização. A
reatividade a um comportamento manifesto organiza-se de forma opositiva.
Nesse sentido, ele afirma que a reatividade:
“É certamente o núcleo da representação na medida em que ele torna a
interação significativa, estrutura como a situação é representada e em
conseqüência determina o comportamento dos sujeitos. Este é o elemento
mais estável na representação resultante, ou seja, aquele que não muda
mesmo que a informação recebida o contradita. A resistência à mudança do
núcleo é equivalente nos sujeitos ao processo de reinterpretação da
informação que recebem: a mesma informação é interpretada em coerência
com o núcleo” (Abric, 1984:182).
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O grau de importância da reatividade na centralidade da
representação do oponente faz com que ele seja percebido na presença ou
na ausência desse elemento, que constitui para os sujeitos um estado de
coisas onde a cooperação é antevista e admitida (a reatividade estando
presente), ou não admitida (a reatividade estando ausente).
Resulta que, no estudo sobre a atuação e o cotidiano do
enfermeiro, a reatividade é revelada através da descentralidade da
representação social do objeto de atuação, ou seja, o doente mental
(Gráficos 1, 2, 3). Configura-se como uma realidade oponente e objetiva,
uma vez que toda realidade pode ser representada, (re)apropriada pelo
indivíduo e pelo grupo, (re)construída no seu sistema cognitivo, identitário e
funcional, integrada no seu sistema de valores, dependente da história e do
contexto social e ideológico que o cerca, uma vez que as representações
sociais não compartilham com idiossincrasias e conhecimento privado.
Segundo Wagner (1998) as representações sociais comportam
conteúdos mentais estruturados. São conteúdos cognitivos, avaliativos,
afetivos e simbólicos sobre um fenômeno social relevante, que tomam a
forma de imagens ou metáforas, conscientemente compartilhadas com
outros membros do grupo social. As RS determinam a orientação do sujeito
psicossocial

dentro

do

seu

contexto

e

revelam-se

através

das

manifestações de interesse e nas suas tomadas de decisões.
As

representações

sociais,

decorrentes

de

um

processo

comunicativo e imediatizado pela linguagem, tal como observado nas
relações que o enfermeiro estabelece para atuar junto ao doente mental
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instalado no interior do grupo de pertença, constituem uma forma
particularizada de um saber que remete ao conhecimento ‘ordinário’ das
pessoas em suas vidas diárias.
Este conhecimento compartilhado sobre um saber como saber, é
resultante da comunicação e da capacidade reflexiva do grupo de
enfermeiros pesquisados, como formas práticas de construção social,
forjando uma identidade social, assim como da evidência desse
conhecimento compartilhado por todos, mesmo sendo interditos. Por
identidade entende-se o estado da pessoa num determinado momento,
portanto, um fenômeno cíclico (Andrade, 1999). Nesta perspectiva, a autora
diz que a identidade é uma estrutura subjetiva, relativamente estável no
tempo, embora tolerando mudanças, que têm, por princípio, fornecer uma
ligação coerente das diversas facetas do eu.
Portanto, a identidade seria um conjunto organizado de
representações, conhecimentos e lembranças. Para Andrade (1999) a
identidade estaria ainda no modo como condições são apreendidas e
organizadas simbolicamente.
Com base no exposto, o corpus do conhecimento produzido
sobre o cotidiano psiquiátrico reflete a inserção do enfermeiro num quadro
de referência do grupo de pertença, tendo por base os domínios de um
saber privativo, singular, cotidiano, repetitivo, rotinizado e alienante, versus
aquele socialmente estabelecido pela instituição e a sociedade entre os
quais o enfermeiro deverá manter-se em equilíbrio homeostático com o
ambiente.
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Os enfermeiros ancoram sua atuação, negando-a como um
procedimento técnico. Através da objetivação que fazem da mesma frente
ao contexto e adotando posturas diferentes e relacionais, não revelam a
representação imagética do núcleo figurativo dos achados moscovicianos.
Isto porque sua atuação é ambivalente e polissêmica. Resulta que as
representações

sociais

do

cotidiano

psiquiátrico,

cujo

objeto

representacional são as relações do eu com o outro, ou seja, a alteridade,
são mediadoras da atuação do mesmo e inscrevem-se como polêmicas.
Como polêmica sua atuação é revelada através de um núcleo
central onde se encontram mais divergências do que congruências, que se
estruturam como um consenso entre os enfermeiros por sua atuação nãotécnica, mas intermediada pelas múltiplas relações que daí resultam. Como
sistema central, a negação ou a alienação da atuação no cotidiano
psiquiátrico é algo vazio, rígido, coerente e estável. Os comportamentos
manifestos são preferencialmente representacionais, pois situam-se no
modo de atuação específica na área, sendo concretizados através das
interações que conferem uma aparente atuação diferenciada daquelas
consideradas técnicas, por serem fruto das relações estabelecidas entre o
doente mental e a instituição.
A descentralidade como uma dimensão da representação social
do enfermeiro no cotidiano psiquiátrico é garantida pelo sistema periférico,
uma vez que a organização central é a negação/alienação desse processo
produtivo. Os elementos periféricos por serem mais flexíveis e estarem
situados no plano das relações humanas, mudam da mesma forma que na
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ação propriamente dita, pois dizem respeito aos movimentos que ocorrem
nas relações.
A atuação do enfermeiro é pontual e sincronizada com a
circularidade. Dessa forma, permite distanciar-se dos demais níveis de
atuação, ocasionando uma concepção geral da atuação em modo
assincrônico. É através dos elementos periféricos que a atuação do
enfermeiro revela as divergências.
Nesse sentido, Herzlich (1972) afirma que,
Nas representações, o conteúdo é menos importante do que a organização
desse conteúdo porque o sentido de uma representação lhe advém de sua
articulação com outros sentidos significantes; assim sendo, uma
representação nunca pode ser analisada isoladamente, mas em
articulação com outras que formam o 'campo de representação'.

É possível antever que a descentralidade da atuação do
enfermeiro psiquiátrico, no que diz respeito aos conteúdos, na condição de
quase invisível, é aquela em que o enfermeiro sente-se insatisfeito com o
seu rendimento profissional, embora tenha feito mil coisas durante sua
jornada de trabalho.
Andrade (1999), analisando as representações sociais e a
conduta nos estudos de Flament, salienta que, em determinadas
circunstâncias, a conduta pode determinar práticas em desacordo mais ou
menos radical com a representação. Estes desacordos atuam, em primeiro
lugar, nos níveis periféricos da representação, que vão se modificando e
protegendo, como um pára-choque, o núcleo central da representação. Este
fato

pode

ser

observado

neste

estudo,

no

que

diz

respeito

à

descentralidade da atuação do enfermeiro frente ao cotidiano institucional
psiquiátrico.
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Do
administrativas

profissional
e

espera-se

assistenciais,

que

diretas

e

desempenhe
indiretas,

que

atividades
execute

procedimentos técnicos e intervenções mais complexas, que delegue
competências e supervisione as atividades dos membros da equipe de
enfermagem, que desenvolva e implemente ações educativas em saúde
e/ou programas de treinamento em serviço, dentre outras. Todavia, é nos
procedimentos humanísticos que a atuação do enfermeiro é desvalorizada,
pois não são quantificáveis e dela demandam esforços para manter-se
atualizado frente às respostas a muitos questionamentos que circulam no
seu processo de trabalho.
Ao desempenhar todos estas funções, o enfermeiro sente-se
obrigado a contínuos esforços para manter-se atualizado frente às
demandas que aí se originam, sejam elas da instituição, dos usuários dos
serviços de saúde e dos seus pares. Inserido num universo impregnado de
especialidades, realiza uma atuação generalista, uma vez que tenta dar
conta de tudo o que está ao seu alcance.
É da condição polarizada entre o viés da especialidade e da
generalidade que o enfermeiro, na maioria das vezes, atua como algo
próximo ao improviso e à intuição. Essa condição de improvisação na
cotidianeidade dos serviços em geral, com ênfase na área da saúde mental
e psiquiátrica, produz uma contradição no desenvolvimento do exercício
profissional considerado mais tradicional, ou seja, no modelo nightingaliano.
Por outro lado, a improvisação e a intuição dizem da qualidade relativa à
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criatividade, não sendo percebida pelos mesmos como um fator
motivacional.
Estas ações estão presentes no cotidiano da enfermagem
psiquiátrica porque o trabalho do profissional desenvolve-se quase que em
sua totalidade, com ênfase nas interações pessoais. Assim, como o ser
humano não é previsível naquilo que faz ou fala, o profissional enfermeiro
precisa estar preparado para conduzir a relação de maneira a coordenar a
reação do outro sem deixar de ser profissional.
A situação de improvisação produz ainda, efeitos ansiogênicos
sobre o profissional, refletindo no seu papel social junto ao doente mental,
família, instituição e grupo de pertença, exatamente por não ter a certeza e
a clareza de que este é um trabalho próprio do enfermeiro na área. Não
reconhece a dialogicidade como uma atuação, pois é diferente da atuação
sistematizada e compartilhada socialmente pelos demais enfermeiros de
outras áreas.
A atuação nestes moldes é considerada diferente; muitas vezes,
é relegada e negada pelo enfermeiro, vista como forma pouco valorizada de
enfrentamento das questões emergentes em seu cotidiano profissional. É
freqüentemente disfarçado por não configurar um modo de atuar, pois nem
sempre tem por base um conhecimento acabado e sistematizado para
resolver determinadas situações e ou conflitos, durante o exercício
profissional.
As situações, cuja atuação do enfermeiro não se guiam por
normas,

regimentos,

rotinas

ou

procedimentos,

mas

por

práticas
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alternativas

de

tomada

de

posição

e

decisão,

são

interditas,

comprometendo o novo jeito de fazer e decidir com efeitos pouco
compensatórios sobre os aspectos que conferem reconhecimento do papel
profissional e social. Esses modos e condutas revelam a alteridade como
experiência humana.
A questão da alteridade, a partir da relação constante do eu com
o outro [doente mental e enfermeiro] na cotidianidade da prática do
exercício

profissional,

é

um

espaço

rico

de

contribuições

ao

desenvolvimento da Enfermagem. Independente da estruturação do seu
exercício profissional nos diferentes serviços de saúde mental e
psiquiátricos, circunscrita pela estandarização de normas e procedimentos,
a alteridade permite que o mesmo (re)desenhe seu cotidiano num
paradigma humanizado, (re)construindo conhecimentos, realçando as
tecnologias não-técnicas como núcleo de sua atuação, assumindo
claramente que precisa da adoção de alguns artefatos oriundos das
ciências sociais e humanas, e de tantas outras que justifiquem sua prática
social e sistematizem seu corpus de conhecimento.
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Creio que à medida que começo a pensar o ser
humano a partir das relações, uma nova
dimensão surge na minha prática: a dimensão da
alteridade. Damo-nos conta de que o outro é
alguém essencial em nossa existência, no nosso
próprio agir. Ele se torna alguém necessário,
alguém
imprescindível
para
a
própria
compreensão de mim mesmo.
Guareschi (1998)

O cotidiano está posto no espaço institucional psiquiátrico assim
como a atuação do enfermeiro. Ao intentar olhá-lo e compreendê-lo através
do artifício da ciência, este cotidiano apresenta-se como uma montagem,
uma colagem, uma clonagem dos seus múltiplos vieses, recortes, ilusões e
limitações do autor. Encerra, portanto, fascínio e mistério.
Do cotidiano, é possível captar o conhecimento dos diferentes
ramos da ciência da vida, num constante alargamento das fronteiras, quer
do núcleo, quer do campo de atuação profissional. Nesse sentido, encerra
uma característica peculiar, ou seja, a busca constante na arte de (re)criar o
cotidiano e relacionar-se com ele.
Captar nuances é um desafio que requer uma forma diferenciada
para se aproximar desta realidade cotidiana em função do seu mosaico. O
TSC, adotado como instrumento para a coleta dos dados, apresenta estas
possibilidades por ser um procedimento projetivo. Tal como um espelho,
reflete algumas experiências do vivido, do imaginado e do relatado pelos
enfermeiros numa dada situação, contada por seus sujeitos psicossociais
com maior ou menor defasagem dessa vivência.
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A escolha pelo instrumento (TSC), a técnica e o método de análise
(Análise de Conteúdo e o ALCESTE) refletiram a coerência entre as
fronteiras do conhecimento e a forma de apreensão do mesmo objeto.
Partindo dessa premissa, a atuação do enfermeiro psiquiátrico em
seu cotidiano diferencia-se dos demais, não por ser uma especialidade, mas
sobretudo, por um jeito peculiar de ser generalista. Mesmo assim, não se
conforma no modelo clássico de enfermagem generalista. É uma atuação
entre o vago e o exato, numa constante dialogicidade entre sujeito, objeto e
contexto.
O núcleo de sua atuação tem como instrumento básico, além da
observação, as diversas modalidades de relações humanas e suas
manifestações discursivas. Nesta perspectiva relacional, destaca-se a
alteridade, incluída no quadro de referência profissional como elemento
central de sua atuação, que por sua característica exige do enfermeiro um
constante movimento de articulação e entendimento entre si, o doente
mental, o contexto institucional, donde sobressaem as dificuldades próprias
das relações humanas. Sua atuação diverge do modelo representacional e
do comportamental não quantificável, não por ser uma atuação tecnicista,
mas uma atuação centrada nas relações que se estabelecem em seu
cotidiano.
Por sua natureza, a atuação do enfermeiro processa-se através
das relações. Situar-se compreensivamente nesta dimensão requer a
adoção de estratégias de enfrentamento para dar respostas às demandas da
instituição e desenvolver mecanismos de defesa para manter-se participante
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no processo de trabalho. Nem sempre as respostas atendem às
necessidades dos integrantes do problema, mas possibilitam a discussão e a
negociação de uma resolução mais conciliadora e mais esclarecedora para
os envolvidos, independente do valor ou a qualidade que o resultado irá
conferir.
Na cotidianeidade de sua atuação, a diferença existe para o
enfermeiro. Mesmo não sendo consciente desta intencionalidade são partes
constitutivas do seu agir, através das relações dicotômicas, assincrônicas ou
assimétricas, que levam o enfermeiro ver o outro (o doente mental) diferente
de si. Situando-o em posições distintas surge, o limite de uma fronteira que
deve ser distanciada, o que é considerado normal ou anormal. Independente
do contato diário, a aproximação estrutura-se nos diferentes modos de
prestar o cuidado de enfermagem, emergindo um estranhamento deste
contato.
O cotidiano dos enfermeiros é um constante alargar de fronteiras,
dos limites da capacidade de atuar e decidir, tornando cada experiência algo
único, mesmo na evidência do risco. Atuar nestes moldes requer do
enfermeiro um conhecimento ampliado sobre as condições e qualidades de
vida e das influências das políticas públicas de saúde e sociais como
determinantes que se inserem na cotidianidade.
No
prioridades

contexto

institucional

baseando-se

em

pesquisado,

fragmentos

do

o

enfermeiro

modelo

teórico

elege
das

Necessidades Humanas de Wanda Horta (Horta, 1979). A maneira como o
enfermeiro atua, estabelecendo prioridades, inscreve-se na esfera deste
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marco conceitual que tem influenciado a formação de recursos humanos na
enfermagem por mais de três décadas. Somando-se a ela, a avaliação no
processo de formação utiliza-se da Taxonomia de Bloom (Bloom, (1972),
priorizando os aspectos psicomotor, afetivo e cognitivo com vistas a sua
inserção no mercado de trabalho.
O perfil profissional definido pela teoria de Horta e a taxonomia de
Bloom remetem para a clivagem que ocorre entre a teoria e a prática, o
processo ensino-aprendizagem e o exercício profissional, uma vez que o
mercado exige um profissional flexível que prioriza as habilidades e
competências, sejam elas técnicas, interpessoais ou participativas, com
ênfase na esfera da gerência. Eis uma das rupturas da atuação do
enfermeiro na contemporaneidade. Surge então a necessidade de se
estudar o projeto político da enfermagem.
No cotidiano, a produção das diferentes abordagens, quer da
reificação da ciência, quer do senso comum, tornam-se temas transversais e
negociados na mesma dimensão da atuação, na medida em que exigem
deste profissional respostas sincronizadas com estas influências, e ainda, no
mesmo nível dos interesses ou necessidades dos sujeitos psicossociais
envolvidos.
Essa estratégia de apreensão do universo de cognição mental e
social baseia-se em duas perspectivas: a capacidade simbólica e a
experiência vivida pelos profissionais enfermeiros na cotidianidade dos
serviços de saúde mental e psiquiátrico. De um lado, ditada pela
imaginação, por ser um pensamento baseado em imagens e um dos modos
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predominantes do pensamento social, e do outro, através da produção de
sentido e orientação de sua atuação profissional como um artifício dialético.
Penetrar na zona pouco aclarada da atuação do enfermeiro
psiquiátrico, por ser invisível e indivisível e considerada como um vazio de
explicações, tornou-se possível através dos procedimentos projetivos e da
codificação interpretativa dada ao conjunto de dados obtidos sobre cada
uma das cenas, que inscrevem o cotidiano em suas múltiplas facetas na
busca de pistas sobre as teorias implícitas.
Qual é a teoria implícita mais evidente? O que justifica sua
adoção? Onde achá-las no conjunto de dados? Enfim, o que os enfermeiros
pesquisados e os resultados da Análise de Conteúdo e do seu
processamento pelo ALCESTE escondem sobre o cotidiano e a atuação do
enfermeiro? Dúvidas e incertezas guiaram o processo de garimpagem desse
eixo norteador da atuação do enfermeiro em seu cotidiano.
Do olhar repetitivo, utilizando-se de metáforas, controlando
variáveis, categorizando as manifestações discursivas, elencando unidades
de análise, identificando comportamentos situacionais e representacionais,
situando

a

atuação

no

tempo

e

espaço,

cruzando

informações

metodológicas, relendo o referencial teórico, conversando comigo e os
autores, catalogando a atuação do enfermeiro no rol das representações
polêmicas, ainda restava a busca da mensagem subliminar ou da teoria
implícita. Reconheço que poderia não existir, mas neste caso, a certeza de
sua presença era uma evidência que apontava para uma situação limite ou
de risco frente à estruturação do seu processo de trabalho.
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Spink (1993) afirma que as representações sociais, enquanto
formas de conhecimento, são estruturas cognitivo-afetivas e, desta monta,
não podem ser reduzidas apenas ao seu conteúdo cognitivo. Precisam ser
entendidas, a partir do contexto que as engendra e a partir de sua
funcionalidade nas interações sociais do cotidiano.
Arruda (1998) afirma que a teoria das representações sociais
possibilita explorar a alteridade sob novos ângulos. Ao lado da perspectiva
que tende a ver o outro na sua exclusiva alteridade, problematiza seu lugar
ao encarar o outro enquanto constitutivo do sujeito e da vida social.
Partindo dessas premissas, pudemos
enfermeiro

psiquiátrico

em

seu

cotidiano

visualizar a atuação do
institucional

psiquiátrico,

basicamente expresso através das relações e interações sociais. Portanto,
ao estabelecer como base de sua atuação a dimensão relacional, significa
reconhecer a presença do outro, o doente mental, cuja evidência da
negociação da diferença é um fato estabelecido por mecanismo de controle
e limites, desenhando uma forma particular de atuar, esquadrinhando o
contexto num exercício de poder em nome e em busca de um saber sobre
seu “modus operandis”.
Com base nas informações do Quadro n. 13, as classes sugeridas
pelo ALCESTE forneceram a pista para chegar à teoria implícita da atuação
do enfermeiro em seu cotidiano. Relacionei os conteúdos das mensagens da
CA com o corpo, os conteúdos de CB à rede de informações e de CC ao
investimento afetivo. A teoria implícita que estrutura a atuação do enfermeiro
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neste estudo, está baseada na metafórica situação de risco controlado da
enfermagem.
Spink (1993) afirma que o objetivo dos estudos centrados no
processo de elaboração das representações é o de entender a construção
de teorias na interface entre explicações cognitivas, investimentos afetivos e
demandas concretas derivadas das ações no cotidiano.
O cotidiano institucional psiquiátrico, analisado sob a ótica da
atuação do enfermeiro, revelaram alguns fatores que merecem destaque
para o acobertamento tanto das representações sociais, como das teorias
implícitas. Os dados obtidos e analisados pelo uso de multimétodos,
apontam para as seguintes evidências da atuação do enfermeiro em seu
cotidiano:
1. Pressão para conformar-se a uma atuação centrada no modelo
biomédico, hospitalocêntrico e medicalizado, coexistindo no conjunto de
ações um modo próprio de atuação centrado nas relações humanas, embora
coexistam fragmentos do modelo higienista e moral;
2. Controle temporo-espacial que esquadrinha o contexto,
disciplinando os sujeitos num modo excessivamente autoritário, mantendo
uma atuação pontual, hierarquizada, centrada na doença e no saber médico;
3. Vestígios da transmissibilidade da doença em decorrência do
contato diário, resquício do modelo miasmático e bacteriológico;
4. Intolerância e hostilidade para comportamentos considerados
desviantes, especialmente as manifestações da sexualidade tal como refere
Miranda (1996);

165
CAPÍTULO 5

Discussão dos achados sobre o modo de atuar do enfermeiro

5. Ênfase excessiva nas atitudes de observar e controlar o
ambiente físico;
6. Falta de um processo de avaliação que valorize o
conhecimento derivado deste contexto como forma de consolidar uma
atuação voltada para aspectos relacionais e humanísticos.
Estes fatores tornam-se impeditivos de uma atuação mais
adequada e capaz de promover um cuidar centrado na pessoa do doente
mental, embora encerre uma perspectiva motivacional.
A situação de risco controlado pela enfermagem foi identificada na
leitura flutuante que antecedeu à Análise de Conteúdo, subliminarmente
expresso nas manifestações discursivas dos enfermeiros entrevistados
através do TSC. Este fato definiu o nome do corpus, após sucessivas
nomeações. Na análise pelo ALCESTE o aproveitamento foi de 73,15% na
composição das classes (Quadro n. 1).
A

condição

de

risco

controlado,

pode,

preferencial

e

especificamente, ser compreendida ao abrigo do quadro das teorias
comportamentalistas, especialmente a teoria da dissonância cognitiva
Festinger (1957). Sua inscrição remete à necessidade de aprofundamento
futuro sobre a questão como grupo através da atuação particularizada do
enfermeiro organizando seu cotidiano.
Festinger, que foi discípulo de Kurt Lewin, preocupou-se com a
produtividade do grupo em situações experimentais, com ênfase nos fatores
da atração interpessoal. Para ele ocorre uma atração pessoal que se
manifesta

interpessoalmente

nas

relações

cotidianas.

Sua

maior
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contribuição à Psicologia Social foi apontada como a teoria da dissonância
cognitiva. Esta parte do princípio de que todos os seres humanos têm uma
necessidade básica de auto-conhecimento e auto-avaliação das suas
aptidões, opiniões e atitudes. Na ausência de um termo de comparação
objetivo, a única solução é a comparação com outros indivíduos. A teoria da
dissonância cognitiva preocupa-se com a consistência interna de uma
mesma atitude, ou seja, refere-se à relação entre duas cognições
incompatíveis da mesma pessoa, face ao mesmo objeto (Vala, 2000).
Vala (2000) propõe a existência de dois conceitos centrais na
teoria: a cognição e a dissonância. A cognição engloba pensamentos,
atitudes, crenças e comportamentos, desde que sejam conscientes, isto é,
que tenham uma representação cognitiva. A dissonância caracteriza-se pela
existência simultânea de cognições que não se ajustam entre si, ou seja,
quando a existência de uma cognição implica na presença do contrário da
segunda cognição. Exemplificando: "Eu sei que fumar provoca o câncer de
pulmão, mas continuo a fumar três maços por dia". Esta é uma situação de
dissonância cognitiva.
Alguns exemplos de dissonância cognitiva foram detectados em
função do artifício adotado no TSC, ao atribuir uma resposta falada e outra
pensada, para uma mesma cena sobre o cotidiano do enfermeiro:
1. (...) na situação do banho mostrado acima, o enfermeiro deve encarar com
naturalidade, se ela ocorreu, a fim de não estimular a sexualidade do paciente nesta
situação (FALA).

I3E14 - Cena 5 - Banho Individual - Tema: Masturbação Masculina
2. (...) Não quero que me amarrem. É para o seu bem. Você não está conseguindo se
controlar (FALA). Não gosto de ver isso. Sinto um aperto por dentro (PENSA).

I1E6 - Cena 6 - Contensão
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3. (...) eu quero um pouco de paz! Você precisa de limites (FALA). Na instituição
acabamos invadindo o outro (PENSA)

I5E16 - Cena 6 - Contensão
A dissonância cognitiva ocorre na presença de dois elementos
cognitivos relevantes, quando um implica psicologicamente o outro. A
relação apresenta-se dissonante se, considerados isoladamente, o inverso
de um elemento decorre do outro. A presença da dissonância dá origem a
pressões motivacionais que tanto podem reduzir como eliminar a força
dessas pressões (Vala, 1996).
Para Vala (1996) esta teoria incide sobre as conseqüências
comportamentais das relações entre elementos de informação ou cognição
relativos a um objeto, ligadas aos processos de mudança das atitudes. A
teoria pode ser lida como basicamente motivacional. Nesse sentido, ela é
exemplar dos entendimentos que fazem da cognição uma conseqüência da
ação, e não o princípio organizador da ação.
Volto a afirmar que a atuação básica do enfermeiro neste estudo
caracteriza-se, basicamente, pela condição das relações humanas. De
caráter interpessoal, mesmo que dissonante, traz no seu entendimento a
atração interpessoal, pela percepção do corpo e da situação de risco como
um critério de comparação.
Vala (2000), comentando sobre a teoria da dissonância cognitiva
de Festinger, diz que esta é uma teoria de comparação social e que as
relações interpessoais, nesta perspectiva, trazem em sua gênese a atração
que encerra dois critérios: a beleza física e a semelhança interpessoal.
A beleza física constitutiva dos fatores ou atributos pessoais tem
influência na gênese das relações interpessoais e seus efeitos revelam-se
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consistentes através das idades, dos sexos e das categorias sócioeconômicas. A avaliação da beleza física não depende exclusivamente dos
atributos objetivos, sendo igualmente, influenciada por fatores de natureza
situacional e mediatizada por estados emocionais e ou motivacionais,
passando pela questão dos estereótipos sociais associados às variáveis
morfológicas (Vala, 2000).
A semelhança interpessoal, paralelamente à beleza física,
associada à inteligência e a outros atributos pessoais, condiciona a atração
interpessoal, situada no plano da própria relação. As condições relacionais
da atração dizem respeito, prioritariamente, às semelhanças interindividuais
ao nível das atitudes, das opiniões, dos interesses, dos traços de
personalidade, das competências cognitivas e sócio-econômicas.
Neste estudo, a questão da atração interpessoal foi observada
inicialmente, no momento da coleta dos dados pelo TSC e registrada no
bloco de anotações sobre as circunstâncias de sua aplicação, quando os
entrevistados

opunham-se

a

algumas

imagens

da

enfermeira.

Posteriormente, na fala dos sujeitos entrevistados.
Os comentários emergiram especialmente na cena o “Descanso”,
na qual a enfermeira está num ponto de ônibus, olhando para uma fachada.
Nessa fachada existe uma placa indicando uma casa de saúde, ela veste
uma roupa curta e um sobretudo esvoaçante e calçando um sapato de salto
alto. Noutra cena, denominada “O Relato de Ocorrências”, as personagens
femininas conversam entre si, sendo que uma está atrás de uma mesa,
enquanto

a

outra,

situa-se

no

primeiro

plano.

Esta

apresenta-se
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descontraída, com as pernas cruzadas, deixando ver o salto alto.
Contrariamente às cenas anteriores, “O Banho 3”, ou banho feminino,
mostra uma figura feminina parcialmente despida revelando uma silhueta
esteticamente bela.
Estas três cenas geraram comentários verbais e escritos no
próprio TSC, contrários às imagens mostradas se comparada com o padrão
de apresentação e postura que a enfermeira deve ter. Nos exemplos abaixo,
apresento trechos que revelam a dimensão atração e seus dois critérios, a
beleza física e a semelhança interpessoal, salientando que no preparo do
corpus para o ALCESTE estas observações foram incluídas em letra de
forma para diferenciar dos conteúdos do TSC:
1. MUITO INADEQUADAS ESSAS ENFERMEIRAS.

I1E3 - Cena 14 - Relato de Ocorrências
2. É UMA PACIENTE? SIM. ELAS NÃO SÃO ASSIM, SÃO TODAS GORDAS
DISFORMES, NEM PARECE...

I4E13 - Cena 11 - Banho Feminino
3. (...) nossa, que corpo. desculpe não sabia que tinha alguém aí dentro do banheiro.

I1E6 - Cena 11 - Banho Feminino
Para os enfermeiros, independente do grupo que compõe sua
prática, sejam eles docentes ou pós-graduandos, as relações revelam
fragmentos que indicam dissonância cognitiva referente ao doente mental
em condições situacionais, e assim, definem os comportamentos em função
das representações polêmicas que caracterizam seu entendimento inter,
intra e extragrupo.
Dessa maneira, comungando com Foucault (1995), a teoria em
sentido lato não pode ser elaborada sem que apareça, em sua pureza nãosintética, o campo dos fatos do discurso a partir do qual são construídas. O
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discurso não passaria, afinal de contas, da presença repressiva do que ele
não diz e esse não-dito seria um vazio minado do interior, de tudo que se
diz.
O mesmo autor ainda diz que é preciso estar pronto para acolher
cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa
pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite
ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores
traços, escondido e longe de todos os olhares.
Neste estudo da atuação do enfermeiro, a situação de risco e a
noção corporal são achados significativos que explicam a circularidade das
representações sociais frente ao contexto institucional psiquiátrico. Por
serem objetos controlados pela enfermagem, não são visualizados na sua
plenitude, mas nas lacunas e nos sentidos que as manifestações
discursivas, na categorização, nas metáforas e nas imagens geradas pelo
ALCESTE, deixam entrever.
No sentido expresso acima, o corpo se insere compondo uma
zona capaz de conferir um desequilíbrio do contexto institucional. A
variabialidade na atuação do enfermeiro revelada pelas metáforas sobre
poder, limites, controle e saber circunscreve o seu cotidiano na situação de
risco controlado da enfermagem, estando incluída as manifestações de
agressividade e as sexuais, ambas remetendo ao corpo como objeto da
ação.
Por sua condição subliminar, a ação sobre o corpo se insere
como uma condição de risco norteia sua prática e se aproxima da teoria da
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dissonância cognitiva como forma de justificar, orientar e identificar um saber
como saber e, assim, estruturando o cotidiano e a atuação, forjando uma
identidade social que emerge como um conhecimento implícito, advindo das
relações estabelecidas no contexto institucional psiquiátrico. Estas relações
dizem respeito à inserção dos corpos na cotidianeidade dos serviços.
Através do corpo e seus sistemas sensório-motor, cognitivo e
afetivo, o sujeito se relaciona com o mundo e, a partir dele, estabelece
estratégias de aproximação e afastamento do eu com o outro como um meio
capaz de orientar e guiar sua atividade prática. É sobre o corpo que as
manifestações psicopatológicas e sexuais são observadas pelo enfermeiro.
Ambas configuram situações de risco. Partindo desse entendimento e sem
pretender dissecar o assunto, discuto o corpo e a noção de risco no
cotidiano do enfermeiro.
Schilder (1981), em seu estudo sobre a imagem do corpo, afirma
que este não está circunscrito aos seus limites e às roupas, mas ao redor,
intimamente ligado, formando uma zona. Assim, o corpo pode ser
apreendido pela concepção da imagem corporal como fisiológico, libidinal e
social, na medida em que o self percebe o outro corpo.
Para ele, a imagem corporal é um fenômeno social, pois quando
o modelo postural do corpo se modifica, a zona circundante também se
modifica, tornando-se assimétrica. Quando alguém se aproxima, está se
intrometendo em nossa imagem corporal, mesmo que esteja longe de nos
tocar o corpo. Dessa forma, a imagem corporal incorpora objetos ou se
propaga no espaço. O espaço específico que circunda a imagem corporal
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pode tanto aproximar os objetos do corpo quanto o corpo dos objetos,
resultando na configuração emocional determinante da distância entre os
objetos e o corpo, através de uma sensibilidade especial.
Schilder (1981) diz que as ações se dão no mundo externo e são
sentidas e percebidas pela imagem corporal, pois a diferença espacial entre
a imagem corporal e o mundo externo foi alterada, podendo tanto aproximar
os objetos do corpo quanto o corpo dos objetos. Dessa relação resulta a
configuração emocional que determina a distância entre os objetos e o
corpo.
Segundo Safra (1999) a capacidade perceptiva passa pela
questão da estética, conformando imagens que qualificam e atribuem
sentido, sendo percebidas pelo self como agradável, desagradável,
encantadora, temida ou horrorosa, dentre outros atributos. E, ainda, as
imagens são atualizadas pela presença de um outro significante permitindo
que a pessoa constitua os fundamentos ou aspectos do seu self, sendo que,
poder existir no mundo humano.
Schilder (1981) diz que um corpo é sempre o corpo do outro com
personalidade, emoções, sentimentos, tendências, motivos, pensamentos e
curiosidade. A percepção do corpo alheio e do modo como expressa as
emoções é tão primária quanto a percepção do nosso corpo e de sua
expressão emocional. Mas é verdadeiro afirmar que há um intercâmbio
contínuo entre a própria imagem corporal e a imagem corporal dos outros. O
que encontramos em nós pode ser visto nos outros. Como resultado, faz-se
necessário estabelecer um distanciamento espacial.

173
CAPÍTULO 5

Discussão dos achados sobre o modo de atuar do enfermeiro

Para Schilder (1981) o distanciamento espacial, próximo ou longe,
influencia as relações. A proximidade aumenta as possibilidades de interrelação das imagens corporais. O contato entre dois corpos pode fornecer
maior possibilidade de combinação das imagens corporais. Assim, mesmo
levando em conta o afastamento de uma imagem corporal nas condições
descritas, ocorre uma identificação, quer do mesmo sexo, quer do sexo
oposto, independente das diferenças sexuais, raciais e etárias, pois todas as
pessoas que se encontram fora de nós são necessárias para a estruturação
da imagem do nosso corpo. Eis uma primeira pista para compreender a
atuação do enfermeiro.
A segunda pista para compreender o cotidiano do enfermeiro
refere-se ao risco. A condição de risco foi observada nos estudos de Morant
& Rose (1998) sobre a representação social da doença mental na Inglaterra
e na França, entre leigos e profissionais da saúde. Os resultados dizem que
as representações da loucura são fluídas, múltiplas e caracterizadas pela
não-familiaridade e pela incerteza.
“(...) as pessoas são consideradas como sendo fundamentalmente
diferentes de nós, então nós lutamos por imaginar uma subjetividade, nós
supomos que ela deva ser estranha e incompreensível para nossas
categorias”. (p.141).

A alteridade surge com características da “não-familiaridade e não
predictibilidade". Por conseguinte, tanto o doente mental como o enfermeiro,
estão colocados em posições antagônicas no que diz respeito à sanidade.
Eles demarcam um espaço, uma zona, uma lacuna na relação que se
estabelece, como uma fronteira entre eles.
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O enfermeiro como controlador do espaço determina o processo
relacional redesenhando novos espaços de atuação e de intervenção, onde
possivelmente, deixa-se revelar projetivamente o seu envolvimento afetivo
frente ao imprevisível e ao inesperado, constituindo-se em um risco iminente
para si, para os outros e para o próprio doente mental, como algo possível.
Provavelmente considere a doença mental como algo imprevisível, cujas
ações e experiências são inexplicáveis e estranhas . Tal como concebido por
Morant & Rose (1998).
No estudo desses autores, doença mental inscreve-se na
categoria de risco, interpretada como algo capaz de, inexplicavelmente,
desencadear alguma forma de violência física. Desse ponto de vista, os
doentes mentais devem ser submetidos “a repetidas avaliações de risco, que
devem ser colocadas sob estrita vigilância dentro da comunidade”.
Portanto, o doente mental no cotidiano investigado neste estudo,
é considerado como pertencente a uma população “de risco” e como tal,
deve ser vigiado e punido. Ou ainda, na melhor das intenções, deve-se
desenvolver aparatos para mantê-lo sob observação constante, justificado
pelo discurso de proteção, segurança e conforto. Dessa forma, os
profissionais enfermeiros exercem o poder e o controle, estabelecendo
limites e saberes sobre os doentes mentais numa relação de dominação,
tomando como base a diferença. E assim surgem outros questionamentos:
saber - porquê? poder - quem? controle - como? limites - quando?
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Um indivíduo repete indefinidamente uma
determinada ação até que ela possa
acontecer no mundo, ou seja, com outros
humanos que possam responder, com seu
ser, ao que se desenha naquele gesto, pois
o self é lugar de encontros
Safra (1999)

Ao tecer as considerações finais pretendi apresentar os novos
desafios que a Enfermagem terá que solucionar, principalmente a mim como
pesquisador, através dos estudos das representações sociais, da alteridade
pelo viés das teorias implícitas, especialmente, e da dissonância cognitiva.
Compreendo que este estudo apresenta aspectos multifacetados
e exige um esforço do leitor para compreender sua circunscrição teórico
conceitual, pois o cotidiano é algo factível. Assim objetivei aproximar-me
dele.

A

sua

apreensão,

mesmo

que

imprecisa,

exige

um

olhar

meticulosamente detalhista para inserir no quadro da familiaridade, aqueles
aspectos não observáveis pelo modo tradicional de investigar.
Marimón (2000) diz que toda atribuição de significado a um
conjunto de dados traz freqüentemente implícita, a desconsideração ou a
menor atenção a outros, aos quais não se atribui um significado, o que não
quer dizer que sejam ignorados, mas simplesmente que se concede um
papel secundário ou mesmo insignificante no conjunto dos fenômenos
estudados. Assim, finalizo fazendo algumas observações sobre a atuação do
enfermeiro psiquiátrico e o cotidiano.
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O cotidiano e a atuação do enfermeiro apresentam-se numa certa
constância de tempo, espaço e movimento de duas maneiras através de
relações humanas: a lentidão e a velocidade.
A primeira diz respeito às formas de comunicação adotadas, tais
como a observação, o grupo e o relato das ocorrências. Enfim, os registros
documentais mediados pelas manifestações discursivas, cujos fragmentos
podem ser registrados no prontuário. A segunda, na dimensão da
informática, parece não ter efeito sobre o cotidiano. Situada no contexto da
vida diária parece não afetar os enfermeiros assistenciais e os do ensino,
pois vive-se num processo de transição no interior dos serviços de saúde
mental e psiquiátrico.
O cotidiano dos profissionais pesquisados permanece colado no
passado, assim como as transformações e a motivação humana. Isso por
não conseguirem se orientar frente a baixa resolutividade dos problemas
inerentes a esta área e pelo volume de informações nas atividades da vida
diária, quer ditadas pelas manifestações discursivas, psicopatológicas ou
comportamentais dos sujeitos destes serviços, quer baseada num modelo de
atendimento desatualizado e de pouco impacto na reintegração psicossocial,
frente aos avanços tecnológicos das outras áreas da Saúde. Revelam uma
situação de risco, no limite de cada um, em cada segundo, modificado por
traços diferentes das mesmas manifestações.
O cotidiano é uma invenção humano-genérica, concebido
historicamente para abrigar o homem enquanto espécie e assim perpetuá-lo
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em toda a sua plenitude humana, com todas as semelhanças e diferenças
que o conforma e o faz ser diferente para si e para o outro.
O cotidiano é a relação do homem com o homem e deste com as
coisas que dão significância a sua vida diária, do nascer ao morrer. Os
processos de socialização, formação e de trabalho, situa-o nos extremos de
uma dada realidade reveladora da sua concepção de vida, por antagonismos
e verossimelhanças, mantendo-o fascinado e iludido diante dos fatos e
evidências cotidianas pelo sentido de complementaridade que as relações
com o outro possam conferir unicidade.
O cotidiano do enfermeiro em seu processo de trabalho revela os
modos de coexistência entre as dificuldades de operacionalizar seu próprio
saber, decorrente do estoque de conhecimentos adquiridos, com as
experiências cotidianas do adoecimento mental; exige dele um sentido de
astúcia para conformar o jeito de fazer e pensar sobre sua atuação no
contexto institucional psiquiátrico.
O modelo de atuação focalizado nesse estudo, diz respeito à
valoração atribuída à condição de ser humano, cujo método é o humanístico.
Inserido na cotidianeidade dos serviços de saúde mental e psiquiátricos,
ainda é pouco clarificado como método próprio de cuidar da doença mental.
Considerado não como uma técnica em si, mas que encerra a qualidade e o
caráter da tecnologia que a seu turno envolve a formação de um saber como
saber, que agrega valor mediado pelas habilidades e competências,
configura um trabalho subjetivo. Portanto, a atuação do profissional
enfermeiro não assume aspectos do trabalho tecnocrata.
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Nesse sentido, a atuação remete a qualidade e o estado da arte
de Enfermagem. Ao analisá-la apresentra características próprias da
multifuncionalidade e da subjetividade, privilegiando a singularidade do ser
humano. Dessa forma, a atuação demanda valor, inscrevendo-se como
núcleo de atuação própria do enfermeiro psiquiátrico em seu cotidiano.
A polivalência adquirida pelas habilidades e competências
constitui uma ferramenta adequada para gerenciar as questões que
emergem do contexto institucional psiquiátrico, especialmente os conflitos e
as contradições. Situado entre o trabalho manual e o intelectual, portanto
manuseável, assume peculiaridades de abstração, uma vez que depende
das necessidades intercontextuais, recriando o cotidiano e ampliando o
conhecimento a fim de dar respostas adequadas às necessidades do
mesmo. Assim, o enfermeiro atua e (re)constrói heuristicamente o seu
cotidiano.
As representações sociais do enfermeiro são, ao mesmo tempo,
individuais e sociais, por sua relação específica entre o eu e o outro. Nesse
sentido, ele é o próprio objeto-sujeito do conhecimento, caracterizando sua
construção identitária, ainda multifacetada, que pode ser mutante e
contraditória entre si, mas que mantém uma certa organização, coerência e
estabilidade. É compartilhado com os demais membros do grupo de
pertença, independente de ser enfermeiro assistencial ou do ensino e da
pesquisa.
As representações sociais podem ser até hegemônicas em
termos dos quadrantes e suas respectivas categorias e subcategorias, e
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particularmente determinadas ações técnicas, mas no sentido global não são
visualizadas na cotidianeidade dos sujeitos investigados, pois não se
apresentam através das unidades de significação, mas pela capacidade
reflexiva de olhar os dados e os procedimentos de análise. Parecem situarse na dimensão da probabilidade, e podem portanto, não ser hegemônicas,
uma vez que ocorre uma posição de ruptura e contradição com o objeto da
ação do enfermeiro, o doente mental.
As relações presentes no cotidiano podem ser explicadas pela
teoria da dissonância cognitiva. Pelo estudo das relações, levando em conta
seu caráter comportamental, a alteridade, o cotidiano e a atuação foram
apreendidos. Assim prefiro afirmar, tomando como base a teoria do núcleo
central, que as representações sociais da atuação do enfermeiro no contexto
institucional psiquiátrico são polêmicas e que se estruturam na negação da
atuação e do cotidiano com doentes mentais como centralidade das
representações.
Partindo desse entendimento e revendo o Quadro n.13 e os
Gráficos de n. 1, 2 e 3, teço algumas reflexões sobre as permanênças e
diversidades que definem a temporalidade dos conteúdos compartilhados no
contexto

investigado,

os

quais

indicam

pistas

tipificadoras

das

representações sociais.
Nas ações, também entendidas como atuações, circunscritas no
tempo longo [Q1 e Cat. 1] dizem respeito ao comportamento situacional do
enfermeiro. Nele, verifica-se maior coesão e compartilhamento dos sujeitos
investigados sobre as cenas que retratam sua atuação. Nesse sentido, as
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ações estão mais cristalizadas histórica e tradicionalmente no processo de
trabalho, onde conteúdos e repertórios culturais, ideológicos e remetem a
loucura/doença mental na esfera dos mitos, estereótipos e fantasias,
encerram indícios característicos das representações emancipadas.
Nas ações do profissional enfermeiro enquadradas no tempo
vivido, constituído pelos quadrantes e categorias [Q2, Q3, Cat. 2 e Cat. 3],
respectivamente, indicativas do comportamento representacional, verifica-se
uma certa autonomia a respeito das idéias, conhecimentos e ações
circulantes no contexto institucional psiquiátrico. Visualiza-se um processo
contínuo de socialização dos conteúdos como resultado da interação social
e das relações interpessoais as quais dão pistas das representações
emancipadas.
Finalmente, no esfera do tempo curto[Q4 e Cat4.], constituído por
relações interinstitucionais, mediatizadas pelos processos dialógicos e pelas
tomadas

de

decisões

no

aqui-e-agora,

portanto,

na

presença

de

controvérsias e conflitos emergentes do contexto psiquiátrico, evidencia-se
uma tendência das representações polêmicas.
No estudo, as estratégicas de aproximação adotadas pelo
enfermeiro para poder atuar constituem os elementos periféricos que
sustentam e mantêm o núcleo central cristalizado, o que não descarta a
coexistência de um núcleo central e um sistema periférico para cada um dos
espaços de atuação quando analisado pelo artifício dos quadrantes, como
visto anteriormente.
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Ao analisar cada um dos quadrantes que distribuiu os conteúdos
analisados pelo ALCESTE, percebe-se uma consistência nesse princípio de
que os elementos periféricos atendem a uma ordem lógica estruturada em
torno de um núcleo. Revelam que a ação pontual utiliza-se desse artifício.
Todavia, na análise da somatória dos tipos de atuação, mesmo
independentemente estruturados em seus domínios, a imagem circular é
metafórica da negação do doente mental como objeto de sua da atuação
inserido em seu cotidiano.
A negação do doente mental pelo enfermeiro talvez indique a
conduta do mesmo, por ser uma variável intermediária. Para Andrade (1999)
a condição de variável intermediária nas representações sociais permite
explicar a passagem de uma situação para uma resposta. Esta peculiaridade
foi a forma encontrada pelo enfermeiro para dar respostas às necessidades,
às intervenções e às atividades em seu cotidiano, junto ao doente mental.
A atuação do enfermeiro, como variável intermediária, é entendida
pela ótica da conduta. Estudos sobre conduta permitem um retorno aos
próprios fatos, tal qual se deram e tal como existem, permitindo confrontar
observações,

verificações

teóricas

e

compreensões

unitárias

de

contribuições em contextos distintos ou enquadramentos (Bleger, 1989).
Para Bleger (1989) a conduta encerra quatro proposições
mínimas essenciais e que devem ser estudadas em termos de processo,
inseparáveis do contexto social em sentido dinâmico: 1) é funcional e sua
finalidade é de resolver tensões; 2) implica sempre em conflito e
ambivalência; 3) só pode ser compreendida em função do campo ou
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contexto onde ocorre; 4) preservar um estado de máxima integração ou
consistência interna.
Nesse sentido, é possível inferir, baseado em achados sobre a
conduta e as representações sociais, que os dois grupos de enfermeiros
analisados, os assistenciais e os do ensino, entendem que a atuação não
depende da bagagem de informação, mas do contexto e da sua significação,
na medida em que o objeto/sujeito é captado, apresentando uma coerência
representacional. O contexto não se define somente pelo espaço social da
realização das ações, mas a partir de uma perspectiva temporal (Spink,
1994).
De acordo com Moreno et al (2000), a observação de um
fenômeno, traz sempre implícito um significado, até mesmo quando esse
dado procede diretamente de sua experiência ou de sua atividade
perceptiva. Existe, pois, uma construção por trás da abstração de dados
aparentemente mais simples, tal como observado no estudo sobre o
cotidiano do enfermeiro psiquiátrico e a metáfora da condição de risco.
A condição de risco no cotidiano do enfermeiro pesquisado é um
traçado descontínuo, pontilhado, suspenso da vida diária, que encerra
incertezas e garantias, mas que não se materializa na atuação propriamente
dita. Assim, permanece em estado de latência para torná-lo visível, portanto
atuante, nas situações que exigem o aprofundamento de um conhecimento
ou seja, um saber como saber. Nesse sentido, o risco é a metáfora deste
trabalho e, por ser vago e impreciso, revela a imprecisão das representações
sociais da atuação do enfermeiro em seu cotidiano.
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Código

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, sob a orientação
da Profª Drª Antonia Regina Ferreira Furegato estou desenvolvendo a
pesquisa intitulada “As representações sociais do cotidiano institucional
psiquiátrico: atuação do profissional enfermeiro” que tem como objetivo
estudar as representações sociais do cotidiano do profissional enfermeiro
no contexto institucional psiquiátrico, no município de Ribeirão Preto. Para
obter os dados da pesquisa, utilizaremos um instrumento (TSC) com
dezesseis situações sobre a rotina de trabalho destes profissionais.
A participação dos enfermeiros nesta pesquisa não implica em
nenhum risco ou prejuízo de qualquer natureza e será garantido o sigilo
das informações assegurando sua privacidade, como também a liberdade
de se recusar em participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase
da pesquisa sem qualquer penalização.

Eu,

______________________________________________

declaro que concordo em participar da pesquisa nos termos acima
descritos.
RG: _______________________________________

Ribeirão Preto, ___ de __________________ de 2000.

_________________________________________
Assinatura
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Anexo 1- Manifestações Discursivas sobre as cenas que geraram as categorias

(...) eu não quero ficar contido. Você não tem querer. Desta vez ele vai melhorar. (...) vocês vao me restringir? Você esta muito agitado, pode se machucar ou
machucar alguém. Porisso vamos conte lo. (...) paciente muito agitado dai a contensão. (...) eu nao quero ser restringido. E para evitar que você machuque a
si mesmo e machuque as outras pessoas. (...) é difícil tentar explicar a contensão, mostramos nossa superioridade perante os pacientes. (...) deita aqui na
cama, pois vou ficar olhando como faz a contensão. (...) eu não vou mais fazer isso. (...) você vai ser amarrado para aprender a se controlar. (...) não cria mais
problemas. (...) não quero mais vir ao hospital, nao estou doente foi a minha família que me colocou aqui. (...) vou acabar agredindo alguém se não me derem
alta. (...) sera que eu fiz algo tão feio. (...) assim, não entendo. (...) esse agora vai ver só. Talvez isso sirva de lição. (...) não precisa me segurar tão forte não
vou fugir mais. (...) não vou agredir mais ninguém.
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? (...) depois da medicação ela acalmou. (...) suspendi a medicação, vamos continuar em observação. (...) o
caso do paciente Mario esta complicado. O que fazer com o Mario? Ele não esta aceitando a medicação. (...) oh! Que otimo que ele dormiu agora terei tempo
para cuidar de outros pacientes, em paz! (...) por favor, quando ele acordar, diminua o gotejamento do soro e suspenda o sedativo, obrigado. (...) ela vai ficar
apos à medicação. Fique atenta as alteracoes biológicas e psicológicas. (...) vamos fazer uma medicação, é necessário e faz parte do seu tratamento. (...) esta
medicação o ajudara. Logo você estará se sentindo melhor. (...) a medicação. É isso mesmo, ela me diz que esta alheia ao paciente, distante, embora suave,
mas distante. (...) que bom. Esta mais tranquilo agora. Quando acordar explicarei que essas coisas podem acontecer. (...) afinal! O paciente esta dormindo
tranqüilo. (...) achei a solução exata para o problema. Pelo menos assim ele dá sossego. (...) eu espero que com essa medicação ajude a melhorar o quadro,
pois terei que discutir com a equipe sobre o que tem acontecido por aqui e tomar outras condutas. (...) gostaria de saber onde ficou guardado o bloco de
prescrição ou receituários. (...) não esqueça dos remédios. Ate logo. (...) eu estou me sentido bem melhor.
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? Depois da medicação ela acalmou. (...) paciente esta dormindo, calmo, com sono, sem alteração aparente.
(...) oh! Que ótimo que ele dormiu agora terei tempo para cuidar de outros pacientes, em paz! (...) por favor quando ele acordar, diminua o gotejamento do soro
e suspenda o sedativo, obrigado. (...) ela vai ficar apos à medicação. Fique atenta as alterações biológicas e psicológicas (...) preciso observar melhor essa
paciente para ver se esse sono e normal. (...) será que seria necessário tudo isso? Agora, ela acalmara. vigília
(...) não me parece uma conduta terapêutica, mas como não sei o que esta acontecendo primeiro vou saber da situação. (...) os pacientes já estão dançando
isto é sinal de melhora. (...) ainda ontem chorei de saudades. (...) a mesma atitude da enfermeira. (...) não tenho vivencia desta situação. (...) devemos
observar bem o aspecto do olhar, pois através da comunicação não verbal se pode avaliar e observar bem o paciente. (...) acho que não é hora de tanta
aproximação. (...) como ela é bonita. (...) é necessário seguir as normas, caso contrario fica difícil sua alta. (...) opa! Opa! Aqui não e o momento, nem o local
ideal para troca de carinhos. (...) será que nos podemos conversar sobre isto? olhar
(...) é hora do grupo operativo, você não vai participar? (...) essa reunião é para discutirmos os problemas da semana. (...) isso e uma embolação. Não serve
pra nada. (...) eu quero falar. Tenho um montão de coisas para dizer. (...) vou providenciar um horário comum para todos da equipe. Marcaremos reunião. (...)
odeio participar destes grupos, todos devem saber que sou bissexual. O que elas devem pensar a meu respeito? (...) gostaria de saber se estou de alta, estou
cansada de ficar aqui e sendo tratada como louca. (...) que babaquice esse grupo. Que assuntos agendaremos hoje? (...) poderíamos falar como foi nosso
final de semana? (...) gostaria também de falar sobre alta definitiva. (...) às vezes quero dizer algo, mas tenho medo de falar besteira. Gostaria de discutir
algumas questões que vem acontecendo nesse hospital durante essa semana e definir algumas regras. (...) também tenho idéias mas não me deixam falar.
Como trabalhar em equipe?
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(...) veja bem, tinha um paciente encima do telhado. Tinha medico, residente e eu tive que subir no telhado. A paciente dizia que ninguém gosta dela. (...) um
paciente nosso fugiu. Pulou o muro era domingo e o pessoal dos apartamentos do lado da pizza de torre nos avisou. (...) não quero mais vir ao hospital. Não
estou doente foi a minha família que me colocou aqui. Vou acabar agredindo alguém se não me derem alta. (...) precisamos ver o que esta acontecendo no
pátio. Porque esta gritaria? (...) parem não corram. Podem se machucar. Os portões estão fechados. (...) gosto muito de trabalhar em psiquiatria, mas tem
dia que eu não tenho vontade de voltar. (...) calma pessoal, os portões ainda estão fechados. Caso consigam fugir que sejam tomadas as providencias
devidas. (...) parem, vou ligar para o porteiro. Auxiliares segurem-nos. (...) dois pacientes fugiram hoje, mas os auxiliares conseguiram traze-los de volta.
Ótimo, alguém se feriu? (...) hoje tivemos uma fuga e quais foram suas condutas. (...) o que você pode pensar sobre esta ocorrência?
(...) já ouvi relatos de pacientes nesta situação mas sem a presença do enfermeiro. (...) na situação do banho mostrado acima, o enfermeiro deve encarar
com naturalidade, se ela ocorreu, a fim de não estimular a sexualidade do paciente nesta situação. (...) o paciente ficou constrangido com a presença da
enfermeira. (...) fica difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que passa pelo imaginário do paciente. O que eu poderia fazer é tentar conversar para
entender melhor os seus pensamentos, sentimentos. (...) hora de supervisionar o banho. (...) o que estão fazendo? Não devem ter esse tipo de atitude aqui,
não vai fazer lhes bem. (...) você tem condições de se cuidar sozinha. Estarei aqui para ajudar, caso precise. (...) devemos observar bem o aspecto do olhar,
pois através da comunicação não verbal se pode avaliar e observar bem o paciente. (...) não sei, é muito difícil falar de sexualidade. (...) devemos encarar
essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular o paciente a fazer sua própria higiene, quando ele tiver condição, caso contrario devemos
ajuda-lo. (...) que vergonha! Por favor quando for tomar banho feche a porta para você não se expor. (...) pessoal não é lugar para isso. (...) meu deus! Será
que esta acontecendo o que eu estou imaginando? E agora, chamo o Roberto ou não? (...) oh! Que horror. Se masturbando. (...) quando vocês estiverem
melhor poderão estar decidindo este namoro. (...) acho que dei um fora, poderia ter chamado antes de abrir a porta. (...) o que esta acontecendo? (...) esta
semana e a segunda vez que tenho observado seu comportamento, você gostaria de conversar a respeito? (...) oh! Justo hoje que não tem mulheres no
plantão. Claudia, você esta dentro de um hospital não deveria tomar banho e sair sem roupa pelo hospital. (...) uau! Que maravilhosa! Uma garota bastante
atraente! Era tudo o que eu queria. Você e muito bela garota, desculpa, mas entrei porque a porta esta aberta. (...) puxa vida! Aqui não é lugar para essas
coisas. Como fica se eu não agir? (...) o que será que aqueles dois estão fazendo juntos no banheiro? (...) desculpe eu ter entrado no banheiro e que eu
ouvi um barulho. Abri a porta para ver se esta tudo bem. Vou encostar a porta. Qual será sua intenção? (...) vamos parar com isso. Vamos parar com isso!
Se quiserem façam isso depois que receberem alta! (...) você quer? Vamos procurar um lugar mais tranqüilo que ninguém vá nos encontrar.
(...) fica difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que passa pelo imaginário do #paciente. O que eu poderia fazer é tentar conversar para entender
melhor os seus pensamentos, sentimentos. (...) agora você pode sonhar sem nenhum problema. (...) você esta com algum problema? Posso lhe ajudar?
(...) gostaria de tomar este cafezinho. Por favor Jose, me da licença agora estou tomando meu cafezinho, você já tomou o seu. (...) o caso do paciente Mario
esta complicado. O que fazer com o Mario? Ele não esta aceitando a medicação. (...) o que a enfermeira esta pensando? (...) eu gosto do horário do
cafezinho. Podemos ter um espaço para nos confraternizarmos com a equipe. (...) que vontade de tomar café. (...) como ela é bonita. (...) que plantão
terrível eu tive hoje, alem do mais tenho plantão à noite. Bem que poderia convida-la para sair. Fico muito preocupada na tomada de decisões em casos
semelhantes, pois aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não consegui discutir com ele sobre o problema. (...) como ela é linda. (...)
como foi o seu dia? (...) que bom que eu tenho alguém para me ouvir. (...) será que se eu convida-la para sair ela toparia? Pois e, o plantão hoje esta
tranqüilo, não? (...) como foi o seu dia?
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Anexo 1- Manifestações Discursivas sobre as cenas que geraram as categorias
(...) sempre mandando, mandando, mandando. (...) o paciente esta mais tranqüilo? (...) sou muito exigente para com o paciente. (...) as atividades são
importantes. (...) como você avalia a situação do paciente? (...) devemos encarar essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular o
paciente a fazer sua própria higiene, quando ele tiver condição, caso contrario devemos ajuda-lo. (...) precisamos marcar reunião com membros da equipe
para direcionarmos nossa conduta. (...) gostaria de saber onde ficou guardado o bloco de prescrição ou receituários. (...) não cria mais problemas. (...) tenho
umas informações que você vai gostar. (...) você esta de parabéns, esta realizando um ótimo trabalho. (...) hoje o plantão esta mais tranqüilo. Fico muito
preocupada na tomada de decisões em casos semelhantes, pois aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não consegui discutir com ele
sobre o problema. (...) você esta saindo uma ótima enfermeira. (...) como foi o dia? De certa forma tranqüilo. (...) vou providenciar um horário comum para
todos da equipe. Marcaremos reunião. (...) boa tarde. Foram encontrado dois pacientes tomando banho juntos. Um paciente agitado precisou ser contido.
Ocorreu a fuga de dois pacientes. (...) bom dia, hoje o plantão foi bastante bom. Estou vendo. Você esta sorridente. (...) mais do que colaboramos? Estamos
no limite. (...) realmente hoje foi muito agitado, mas correu bem. Espero que amanha esteja mais calmo. (...) bom descanso para você. (...) a paciente
queimou a boca e teve que ser medicada. (...) espero que isso não volte a ocorrer. (...) ter um mínimo de sensibilidade, para com o nosso paciente. (...)
coloque em um relatório bem escrito e assine. (...) hoje tivemos uma fuga. Quais foram suas condutas? (...) o que você pode pensar sobre esta ocorrência.
(...) como e difícil trabalhar com louco, só eu, com minha paciência mereço o céu!
(...) estou de alta e gostaria de agradecer a atenção que recebi. (...) espero que você tenha um bom plantão! (...) vá descansar e obrigada por se preocupar
comigo. (...) tenho certeza que tudo correra bem. (...) vamos tomar cerveja apos o plantão? Vou para casa, você passa lá mais tarde? (...) eu estou me
sentido bem melhor. (...) tchau Bete ate amanha. Tchau ate amanha. (...) ate amanha descanse bem. Ate amanha, vou descansar estou precisando. (...) não
esqueça dos remédios. Ate logo. (...) tchau! Tchau colega ate amanha. Tchau! Ate amanha. (...) bom descanso. Ate amanha, bom plantão. (...) esta saindo?
Sim, estou morrendo de cansada. Apos um plantão deste quero um bom banho e uma boa cama. (...) já vai? Sim, vou descansar o dia foi duro. (...) ate
amanha doutor marcos. Hoje vou indo ainda tenho um dia cheio pela frente. (...) ate amanha. Ate logo. Quem não vive esta situação? Oi! Tchau! Bom
plantão. Tudo muito automático, sem olhar nos olhos. (...) nos profissionais deveremos estar ao seu lado da chegada ate-a sua volta a comunidade. (...) e ai!
Já estou arrumando as minhas coisas. É vou para casa. (...) ate amanha. Ate amanha hoje foi muito cansativo, vou dormir muito esta noite. (...) graças a
deus, eu não suporto, depois de um plantão, pegar um ônibus, tenho meu carrinho. Parabéns! (...) vou lhe ser franca eu não queria ajuda-lo.
(...) o que será que acontece na casa de saúde? Será que tem louco lá? (...) será que um dia terei o privilegio de ter um carro? (...) gosto muito de trabalhar
em psiquiatria, mas tem dia que eu não tenho vontade de voltar. (...) ai que bom que vou para casa. (...) como e difícil trabalhar com louco, só eu, com
minha paciência mereço o céu! (...) ainda bem eu estava muito cansada do plantão no pronto socorro. Consegui descansar. (...) ate que enfim acabou este
plantão. (...) vive se cotidianamente este momento de uma despedida cordial, faz parte de um relacionamento profissional e do relacionamento pessoal. (...)
vou chegar em casa e descansar. (...) também é uma situação cotidiana, aonde vamos para casa apos um dia de trabalho. (...) mais um dia. Bem que
poderia morar mais perto do hospital. Realmente hoje foi muito agitado, mas correu bem. (...) espero que amanha esteja mais calmo. Bom descanso para
você. (...) que plantão cansativo, mas felizmente estou bem, em condições de ajudar alguém.
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(...) eu não quero ficar contido. Você não tem querer. Desta vez ele vai melhorar. (...) vocês vao me restringir? Você esta muito agitado, pode se
machucar ou machucar alguém. Porisso vamos conte lo. (...) paciente muito agitado dai a contensão. (...) eu nao quero ser restringido. E para evitar
que você machuque a si mesmo e machuque as outras pessoas. (...) é difícil tentar explicar a contensão, mostramos nossa superioridade perante os
pacientes. (...) deita aqui na cama, pois vou ficar olhando como faz a contensão. (...) eu não vou mais fazer isso. (...) você vai ser amarrado para
aprender a se controlar. (...) não cria mais problemas. (...) não quero mais vir ao hospital, nao estou doente foi a minha família que me colocou aqui.
(...) vou acabar agredindo alguém se não me derem alta. (...) sera que eu fiz algo tão feio. (...) assim, não entendo. (...) esse agora vai ver só. Talvez
isso sirva de lição. (...) não precisa me segurar tão forte não vou fugir mais. (...) não vou agredir mais ninguém. CONTENSÃO
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? Depois da medicação ela acalmou. (...) paciente esta dormindo, calmo, com sono, sem alteração
aparente. (...) oh! Que ótimo que ele dormiu agora terei tempo para cuidar de outros pacientes, em paz! (...) por favor quando ele acordar, diminua o
gotejamento do soro e suspenda o sedativo, obrigado. (...) ela vai ficar apos à medicação. Fique atenta as alterações biológicas e psicológicas (...)
preciso observar melhor essa paciente para ver se esse sono e normal. (...) será que seria necessário tudo isso? Agora, ela acalmara. vigília
(...) já ouvi relatos de pacientes nesta situação mas sem a presença do enfermeiro. (...) na situação do banho mostrado acima, o enfermeiro deve encarar com
naturalidade, se ela ocorreu, a fim de não estimular a sexualidade do paciente nesta situação. (...) o paciente ficou constrangido com a presença da enfermeira. (...) fica
difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que passa pelo imaginário do paciente. O que eu poderia fazer é tentar conversar para entender melhor os seus
pensamentos, sentimentos. (...) hora de supervisionar o banho. (...) o que estão fazendo? Não devem ter esse tipo de atitude aqui, não vai fazer lhes bem. (...) você tem
condições de se cuidar sozinha. Estarei aqui para ajudar, caso precise. (...) devemos observar bem o aspecto do olhar, pois através da comunicação não verbal se pode
avaliar e observar bem o paciente. (...) não sei, é muito difícil falar de sexualidade. (...) devemos encarar essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular
o paciente a fazer sua própria higiene, quando ele tiver condição, caso contrario devemos ajuda-lo. (...) que vergonha! Por favor quando for tomar banho feche a porta
para você não se expor. (...) pessoal não é lugar para isso. (...) meu deus! Será que esta acontecendo o que eu estou imaginando? E agora, chamo o Roberto ou não?
(...) oh! Que horror. Se masturbando. (...) quando vocês estiverem melhor poderão estar decidindo este namoro. (...) acho que dei um fora, poderia ter chamado antes de
abrir a porta. (...) o que esta acontecendo? (...) esta semana e a segunda vez que tenho observado seu comportamento, você gostaria de conversar a respeito? (...) oh!
Justo hoje que não tem mulheres no plantão. Claudia, você esta dentro de um hospital não deveria tomar banho e sair sem roupa pelo hospital. (...) uau! Que
maravilhosa! Uma garota bastante atraente! Era tudo o que eu queria. Você e muito bela garota, desculpa, mas entrei porque a porta esta aberta. (...) puxa vida! Aqui não
é lugar para essas coisas. Como fica se eu não agir? (...) o que será que aqueles dois estão fazendo juntos no banheiro? (...) desculpe eu ter entrado no banheiro e que
eu ouvi um barulho. Abri a porta para ver se esta tudo bem. Vou encostar a porta. Qual será sua intenção? (...) vamos parar com isso. Vamos parar com isso! Se
quiserem façam isso depois que receberem alta! (...) você quer? Vamos procurar um lugar mais tranqüilo que ninguém vá nos encontrar. BANHO DUPLO

(...) não me parece uma conduta terapêutica, mas como não sei o que esta acontecendo primeiro vou saber da situação. (...) os pacientes já estão
dançando isto é sinal de melhora. (...) ainda ontem chorei de saudades. (...) a mesma atitude da enfermeira. (...) não tenho vivencia desta situação. (...)
devemos observar bem o aspecto do olhar, pois através da comunicação não verbal se pode avaliar e observar bem o paciente. (...) acho que não é
hora de tanta aproximação. (...) como ela é bonita. (...) é necessário seguir as normas, caso contrario fica difícil sua alta. (...) opa! Opa! Aqui não e o
momento, nem o local ideal para troca de carinhos. (...) será que nos podemos conversar sobre isto? OLHAR
(...) será que não haveria uma forma de ajuda-la? (...) depois da medicação ela acalmou. (...) suspendi a medicação, vamos continuar em observação. (...) o caso do
paciente Mario esta complicado. O que fazer com o Mario? Ele não esta aceitando a medicação. (...) oh! Que otimo que ele dormiu agora terei tempo para cuidar de
outros pacientes, em paz! (...) por favor, quando ele acordar, diminua o gotejamento do soro e suspenda o sedativo, obrigado. (...) ela vai ficar apos à medicação. Fique
atenta as alteracoes biológicas e psicológicas. (...) vamos fazer uma medicação, é necessário e faz parte do seu tratamento. (...) esta medicação o ajudara. Logo você
estará se sentindo melhor. (...) a medicação. É isso mesmo, ela me diz que esta alheia ao paciente, distante, embora suave, mas distante. (...) que bom. Esta mais
tranquilo agora. Quando acordar explicarei que essas coisas podem acontecer. (...) afinal! O paciente esta dormindo tranqüilo. (...) achei a solução exata para o problema.
Pelo menos assim ele dá sossego. (...) eu espero que com essa medicação ajude a melhorar o quadro, pois terei que discutir com a equipe sobre o que tem acontecido
por aqui e tomar outras condutas. (...) gostaria de saber onde ficou guardado o bloco de prescrição ou receituários. (...) não esqueça dos remédios. Ate logo. (...) eu estou
me sentido bem melhor. MEDICACÃO
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(...) já ouvi relatos de pacientes nesta situação mas sem a presença do enfermeiro. (...) na situação do banho mostrado acima, o enfermeiro deve
encarar com naturalidade, se ela ocorreu, a fim de não estimular a sexualidade do paciente nesta situação. (...) o paciente ficou constrangido com a
presença da enfermeira. (...) fica difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que passa pelo imaginário do paciente. O que eu poderia fazer é tentar
conversar para entender melhor os seus pensamentos, sentimentos. (...) hora de supervisionar o banho. (...) o que estão fazendo? Não devem ter esse
tipo de atitude aqui, não vai fazer lhes bem. (...) você tem condições de se cuidar sozinha. Estarei aqui para ajudar, caso precise. (...) devemos
observar bem o aspecto do olhar, pois através da comunicação não verbal se pode avaliar e observar bem o paciente. (...) não sei, é muito difícil falar
de sexualidade. (...) devemos encarar essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular o paciente a fazer sua própria higiene, quando
ele tiver condição, caso contrario devemos ajuda-lo. (...) que vergonha! Por favor quando for tomar banho feche a porta para você não se expor. (...)
pessoal não é lugar para isso. (...) meu deus! Será que esta acontecendo o que eu estou imaginando? E agora, chamo o Roberto ou não? (...) oh!
Que horror. Se masturbando. (...) quando vocês estiverem melhor poderão estar decidindo este namoro. (...) acho que dei um fora, poderia ter
chamado antes de abrir a porta. (...) o que esta acontecendo? (...) esta semana e a segunda vez que tenho observado seu comportamento, você
gostaria de conversar a respeito? (...) oh! Justo hoje que não tem mulheres no plantão. Claudia, você esta dentro de um hospital não deveria tomar
banho e sair sem roupa pelo hospital. (...) uau! Que maravilhosa! Uma garota bastante atraente! Era tudo o que eu queria. Você e muito bela garota,
desculpa, mas entrei porque a porta esta aberta. (...) puxa vida! Aqui não é lugar para essas coisas. Como fica se eu não agir? (...) o que será que
aqueles dois estão fazendo juntos no banheiro? (...) desculpe eu ter entrado no banheiro e que eu ouvi um barulho. Abri a porta para ver se esta tudo
bem. Vou encostar a porta. Qual será sua intenção? (...) vamos parar com isso. Vamos parar com isso! Se quiserem façam isso depois que receberem
alta! (...) você quer? Vamos procurar um lugar mais tranqüilo que ninguém vá nos encontrar. BANHO INDIVIDUAL/FEMININO
(...) fica difícil eu falar sobre esta situação, uma vez que passa pelo imaginário do #paciente. O que eu poderia fazer é tentar conversar para entender
melhor os seus pensamentos, sentimentos. (...) agora você pode sonhar sem nenhum problema. (...) você esta com algum problema? Posso lhe
ajudar? SURPRES
(...) é hora do grupo operativo, você não vai participar? (...) essa reunião é para discutirmos os problemas da semana. (...) isso e uma embolação. Não
serve pra nada. (...) eu quero falar. Tenho um montão de coisas para dizer. (...) vou providenciar um horário comum para todos da equipe. Marcaremos
reunião. (...) odeio participar destes grupos, todos devem saber que sou bissexual. O que elas devem pensar a meu respeito? (...) gostaria de saber se
estou de alta, estou cansada de ficar aqui e sendo tratada como louca. (...) que babaquice esse grupo. Que assuntos agendaremos hoje? (...)
poderíamos falar como foi nosso final de semana? (...) gostaria também de falar sobre alta definitiva. (...) às vezes quero dizer algo, mas tenho medo
de falar besteira. Gostaria de discutir algumas questões que vem acontecendo nesse hospital durante essa semana e definir algumas regras. (...)
também tenho idéias mas não me deixam falar. Como trabalhar em equipe? GRUPO
(...) gostaria de tomar este cafezinho. Por favor Jose, me da licença agora estou tomando meu cafezinho, você já tomou o seu. (...) o caso do paciente
Mario esta complicado. O que fazer com o Mario? Ele não esta aceitando a medicação. (...) o que a enfermeira esta pensando? (...) eu gosto do
horário do cafezinho. Podemos ter um espaço para nos confraternizarmos com a equipe. (...) que vontade de tomar café. (...) como ela é bonita. (...)
que plantão terrível eu tive hoje, alem do mais tenho plantão à noite. Bem que poderia convida-la para sair. Fico muito preocupada na tomada de
decisões em casos semelhantes, pois aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não consegui discutir com ele sobre o problema. (...)
como ela é linda. (...) como foi o seu dia? (...) que bom que eu tenho alguém para me ouvir. (...) será que se eu convida-la para sair ela toparia? Pois e,
o plantão hoje esta tranqüilo, não? (...) como foi o seu dia? CAFEZINHO
pessoal não é lugar para isso (...)realmente a noite esta muito boa para uma boa balada. (...) quando vocês estiverem melhor poderão estar decidindo
este namoro (...)devemos observar bem o aspecto do olhar, pois através da comunicacao não-verbal se pode avaliar e observar bem o paciente.
(...)acho que dei um fora, poderia ter chamado antes de abrir a porta. DANÇA
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(...) veja bem, tinha um paciente encima do telhado. Tinha medico, residente e eu tive que subir no telhado. A paciente dizia que ninguém gosta dela. (...) um paciente
nosso fugiu. Pulou o muro era domingo e o pessoal dos apartamentos do lado da pizza de torre nos avisou. (...) não quero mais vir ao hospital. Não estou doente foi a
minha família que me colocou aqui. Vou acabar agredindo alguém se não me derem alta. (...) precisamos ver o que esta acontecendo no pátio. Porque esta gritaria? (...)
parem não corram. Podem se machucar. Os portões estão fechados. (...) gosto muito de trabalhar em psiquiatria, mas tem dia que eu não tenho vontade de voltar. (...)
calma pessoal, os portões ainda estão fechados. Caso consigam fugir que sejam tomadas as providencias devidas. (...) parem, vou ligar para o porteiro. Auxiliares
segurem-nos. (...) dois pacientes fugiram hoje, mas os auxiliares conseguiram traze-los de volta. Ótimo, alguém se feriu? (...) hoje tivemos uma fuga e quais foram suas
condutas. (...) o que você pode pensar sobre esta ocorrência? FUGA
(...) sempre mandando, mandando, mandando. (...) o paciente esta mais tranqüilo? (...) sou muito exigente para com o paciente. (...) as atividades são importantes. (...)
como você avalia a situação do paciente? (...) devemos encarar essa situação com normalidade e se somos solicitados, estimular o paciente a fazer sua própria higiene,
quando ele tiver condição, caso contrario devemos ajuda-lo. (...) precisamos marcar reunião com membros da equipe para direcionarmos nossa conduta. (...) gostaria de
saber onde ficou guardado o bloco de prescrição ou receituários. (...) não cria mais problemas. (...) tenho umas informações que você vai gostar. (...) você esta de
parabéns, esta realizando um ótimo trabalho. (...) hoje o plantão esta mais tranqüilo. Fico muito preocupada na tomada de decisões em casos semelhantes, pois
aconteceram dois incidentes no período de uma semana e não consegui discutir com ele sobre o problema. (...) você esta saindo uma ótima enfermeira. (...) como foi o
dia? De certa forma tranqüilo. (...) vou providenciar um horário comum para todos da equipe. Marcaremos reunião. (...) boa tarde. Foram encontrado dois pacientes
tomando banho juntos. Um paciente agitado precisou ser contido. Ocorreu a fuga de dois pacientes. (...) bom dia, hoje o plantão foi bastante bom. Estou vendo. Você
esta sorridente. (...) mais do que colaboramos? Estamos no limite. (...) realmente hoje foi muito agitado, mas correu bem. Espero que amanha esteja mais calmo. (...) bom
descanso para você. (...) a paciente queimou a boca e teve que ser medicada. (...) espero que isso não volte a ocorrer. (...) ter um mínimo de sensibilidade, para com o
nosso paciente. (...) coloque em um relatório bem escrito e assine. (...) hoje tivemos uma fuga. Quais foram suas condutas? (...) o que você pode pensar sobre esta
ocorrência. (...) como e difícil trabalhar com louco, só eu, com minha paciência mereço o céu! RELATO DE OCORRÊNCIAS
(...) estou de alta e gostaria de agradecer a atenção que recebi. (...) espero que você tenha um bom plantão! (...) vá descansar e obrigada por se preocupar comigo. (...)
tenho certeza que tudo correra bem. (...) vamos tomar cerveja apos o plantão? Vou para casa, você passa lá mais tarde? (...) eu estou me sentido bem melhor. (...) tchau
Bete ate amanha. Tchau ate amanha. (...) ate amanha descanse bem. Ate amanha, vou descansar estou precisando. (...) não esqueça dos remédios. Ate logo. (...) tchau!
Tchau colega ate amanha. Tchau! Ate amanha. (...) bom descanso. Ate amanha, bom plantão. (...) esta saindo? Sim, estou morrendo de cansada. Apos um plantão deste
quero um bom banho e uma boa cama. (...) já vai? Sim, vou descansar o dia foi duro. (...) ate amanha doutor marcos. Hoje vou indo ainda tenho um dia cheio pela frente.
(...) ate amanha. Ate logo. Quem não vive esta situação? Oi! Tchau! Bom plantão. Tudo muito automático, sem olhar nos olhos. (...) nos profissionais deveremos estar ao
seu lado da chegada ate-a sua volta a comunidade. (...) e ai! Já estou arrumando as minhas coisas. É vou para casa. (...) ate amanha. Ate amanha hoje foi muito
cansativo, vou dormir muito esta noite. (...) graças a deus, eu não suporto, depois de um plantão, pegar um ônibus, tenho meu carrinho. Parabéns! (...) vou lhe ser franca
eu não queria ajuda-lo. SAÍDA
(...) o que será que acontece na casa de saúde? Será que tem louco lá? (...) será que um dia terei o privilegio de ter um carro? (...) gosto muito de trabalhar em
psiquiatria, mas tem dia que eu não tenho vontade de voltar. (...) ai que bom que vou para casa. (...) como e difícil trabalhar com louco, só eu, com minha paciência
mereço o céu! (...) ainda bem eu estava muito cansada do plantão no pronto socorro. Consegui descansar. (...) ate que enfim acabou este plantão. (...) vive se
cotidianamente este momento de uma despedida cordial, faz parte de um relacionamento profissional e do relacionamento pessoal. (...) vou chegar em casa e descansar.
(...) também é uma situação cotidiana, aonde vamos para casa apos um dia de trabalho. (...) mais um dia. Bem que poderia morar mais perto do hospital. Realmente hoje
foi muito agitado, mas correu bem. (...) espero que amanha esteja mais calmo. Bom descanso para você. (...) que plantão cansativo, mas felizmente estou bem, em
condições de ajudar alguém. DESCANSO
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RELAÇÕES ATRAVÉS
DE PROCEDIMENTOS
TÉCNICOS

INÍCIO
CONTENSÃO
VIGÍLIA
BANHO DUPLO
medic+(22)+ trata+(6)+ remedio+(1),,, paciente+(56), cafe+(10) danc+(8), enfermeir+(14), por_favor(10), situac+(18), grupo(6)+ reuniao(3),, gente(9), deix+(8),
dormindo(5), dorm+(8), pesso+(17), senhor+(11), tent+(11), tom+(12), faz+(15), conten+(8)+ nao_me_amarr+(5)+ contido+(1),,,
BANHO(58), CONTENSAO(21), CONTROLADO(18), DUPLO(18), ENFERMAGEM(18), INDIVIDUAL(21), INICIO(18), JORNADA(18), MEDICACAO(20),
PACIENTE(3), RISCO(18), SITUACAO(18), SURPRESA(21), VIGILIA(20),

RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

OLHAR
MEDICACÃO
BANHO INDIVIDUAL/FEMININO
SURPRESA
pens+(10), pod+(15)+ poss+(8), tom+(12),, observ+(9)+ olh+(3),+ verificar(3)+ ver(4),;, gost+(8), desculp+(10), dev+(10), fic+(15), banh+(16), pensamento+(4),
pens+(10), observ+(9),

RELAÇÕES DE
INTERAÇÃO SOCIAL

GRUPO
CAFEZINHO
DANÇA
CAFEZINHO(4), DANCA(4), GRUPO(5),
acontecendo(4), acontec+(2), poder+(4), sera_que(6), o_que(8)+ o_que_esta(1), parece_que(1),, ver(4), ), gostaria_de(2 gostaria(3), poder+(4), port+(5),
problema+(5), coonversar + discut+(4),

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

CATEGORIAS

Anexo 2 - Cenas e vocábulos definidos pelo ALCESTE na composição das classes

FUGA
RELATO DE OCORRÊNCIAS
SAÍDA
DESSCANSO
DESCANSO(16), ENFERMEIRA(2), FUGA(6), OCORRENCIAS(9), RELATO(9), SAIDA(16);
casa(5)+ descansar(4),, vou(14), ate_amanha(6), quer+(5), dia(5), coisa+(4), fug+(3), cheg+(2), plant+(8)+ bom_plantao(2),+[PLANTÃO] tranquilo(3), calm+(3),,
esper+(2), diz+(2),
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Anexo 3 - Formação das classes pelo ALCESTE
Classe n° 1 => Contexte A
-------------------------Nombre d'u.c.e.
Nombre de "uns" (a+r)
Nombre de mots analysés par
num
effectifs
pourc.
22
10. 10. 100.00
28
5.
5. 100.00
37
8.
8. 100.00
41
5.
5. 100.00
42
17. 19.
89.47
43
8.
8. 100.00
50
10. 11.
90.91
52
7.
7. 100.00
56
23. 26.
88.46
57
5.
5. 100.00
62
14. 15.
93.33
69
15. 15. 100.00
80
6.
6. 100.00
83
5.
5. 100.00
93
22. 23.
95.65
99
6.
6. 100.00
102
5.
5. 100.00
105
6.
6. 100.00
114
56. 66.
84.85
116
6.
6. 100.00
125
17. 20.
85.00
130
10. 10. 100.00
151
6.
6. 100.00
154
18. 20.
90.00
165
6.
6. 100.00
178 * 74. 92.
80.43
180 * 74. 94.
78.72
189 *
6.
6. 100.00
216 *
5.
5. 100.00
221 * 15. 17.
88.24
233 * 19. 22.
86.36
234 * 22. 24.
91.67
235 * 11. 12.
91.67
237 * 10. 11.
90.91
259 * 15. 16.
93.75
275 *
5.
5. 100.00
293 *
8.
8. 100.00
299 * 58. 71.
81.69
315 * 21. 25.
84.00

:
155. soit : 71.10 %
:
2811. soit : 72.60 %
uce :
6.26
chi2 identification
4.26
cafe+
2.08
chor+
3.38
conten+
2.08
cuid+
3.42
da
3.38
danc+
2.21
dev+
2.94
dificil
4.33
do
2.08
dormindo
3.87
enfermeir+
6.55
faz+
2.51
grupo
2.08
importante+
7.54
medic+
2.51
mulher+
2.08
nao_me_amarr+
2.51
nest+
8.71
paciente+
2.51
parec+
2.07
pesso+
4.26
por_favor
2.51
sent+
3.83
situac+
2.51
trata+
6.75 *
a
4.67 *
o
2.51 *
1 tinha
2.08 *
5 logo
2.63 *
5 porque
2.77 *
7 ela
5.55 *
7 ele
2.61 *
7 eles
2.21 *
7 esse
4.31 *
7 o-que
2.08 *
9 acima
3.38 *
9 sempre
5.75 *
M BANHO
2.29 *
M INDIVIDUAL

328 * 21. 25.
84.00
2.29 *
334 *
7.
7. 100.00
2.94 *
336 *
6.
6. 100.00
2.51 *
337 *
5.
5. 100.00
2.08 *
338 *
5.
5. 100.00
2.08 *
342 * 28. 33.
84.85
3.58 *
343 *
5.
5. 100.00
2.08 *
346 *
9.
9. 100.00
3.82 *
355 *
5.
5. 100.00
2.08 *
364 * 44. 50.
88.00
9.02 *
366 * 28. 33.
84.85
3.58 *
367 * 15. 17.
88.24
2.63 *
368 * 17. 19.
89.47
3.42 *
370 * 117. 150.
78.00
11.14 *
374 * 141. 185.
76.22
15.56 *
Nombre de mots sélectionnés
:

M SURPRESA
*enf_05
*enf_07
*enf_08
*enf_09
*enf_13
*enf_14
*enf_17
*enf_26
*inst_01
*inst_03
*inst_04
*inst_05
*tgr_1
*tra_1
54

-------------------------Classe n° 2 => Contexte B
-------------------------Nombre d'u.c.e.
:
23. soit : 10.55 %
Nombre de "uns" (a+r)
:
447. soit : 11.54 %
Nombre de mots analysés par uce :
6.43
num
effectifs
pourc.
chi2 identification
3
4. 12.
33.33
6.98
acontecendo
4
2.
7.
28.57
2.49
acontec+
7
3.
4.
75.00
17.93
alta
26
2.
5.
40.00
4.70
cham+
53
4.
5.
80.00
26.15
discut+
64
2.
5.
40.00
4.70
entr+
77
3.
9.
33.33
5.16
gostaria
78
2.
3.
66.67
10.15
gostaria_de
82
3.
4.
75.00
17.93
hospital
89
2.
5.
40.00
4.70
mais_tranquil+
111
8. 15.
53.33
31.24
o_que
126
3. 13.
23.08
2.30
plant+
127
4. 15.
26.67
4.43
poder+
129
5.
8.
62.50
23.75
port+
135
5.
8.
62.50
23.75
problema+
140
2.
4.
50.00
6.72
que_bom
142
3.
3. 100.00
25.79
reuniao
149
5.
5. 100.00
43.39
semana
152
6.
7.
85.71
43.30
sera_que
159
6. 14.
42.86
16.55
tenh+
170
4. 11.
36.36
8.18
ver

197

Anexo 3 - Formação das classes pelo ALCESTE
181 *
2.
7.
28.57
2.49 *
182 *
4. 14.
28.57
5.15 *
204 * 10. 65.
15.38
2.29 *
211 *
5. 12.
41.67
13.03 *
223 * 16. 109.
14.68
3.94 *
228 *
2.
4.
50.00
6.72 *
246 *
3. 13.
23.08
2.30 *
251 *
4. 18.
22.22
2.83 *
254 *
5. 26.
19.23
2.36 *
257 *
2.
7.
28.57
2.49 *
269 *
2.
6.
33.33
3.39 *
277 *
4. 12.
33.33
6.98 *
314 *
5. 20.
25.00
4.87 *
320 *
4. 18.
22.22
2.83 *
324 *
4. 18.
22.22
2.83 *
339 *
3.
5.
60.00
13.26 *
351 *
7. 11.
63.64
34.59 *
358 *
4.
8.
50.00
13.69 *
360 *
3.
8.
37.50
6.39 *
365 *
5. 26.
19.23
2.36 *
369 * 15. 73.
20.55
11.62 *
374 * 22. 185.
11.89
2.33 *
Nombre de mots sélectionnés
:

0
0
4
4
5
6
7
7
7
7
7
9
M
M
M

estamos
estao
de
sobre
que
oh
me
na
no
onde
tudo
agora
GRUPO
OCORRENCIAS
RELATO
*enf_10
*enf_22
*enf_29
*enf_31
*inst_02
*inst_06
*tra_1

43

-------------------------Classe n° 3 => Contexte C
-------------------------Nombre d'u.c.e.
:
40. soit : 18.35 %
Nombre de "uns" (a+r)
:
614. soit : 15.86 %
Nombre de mots analysés par uce :
5.13
num
effectifs
pourc.
chi2 identification
1
4.
4. 100.00
18.13
acab+
12
6.
6. 100.00
27.46
ate_amanha
17
2.
3.
66.67
4.74
bom_descanso
19
2.
3.
66.67
4.74
bom_plantao
23
3.
7.
42.86
2.90
calm+
25
5.
6.
83.33
17.39
casa
27
2.
4.
50.00
2.72
cheg+
30
4. 11.
36.36
2.51
coisa+
46
4.
5.
80.00
12.98
descansar
51
5.
6.
83.33
17.39
dia
61
3.
3. 100.00
13.54
encontr+
107
3.
4.
75.00
8.73
ocorr+
117
3.
5.
60.00
5.93
par+
126
8. 13.
61.54
17.21
plant+

136
137
144
156
159
164
176
177
192
227
230
280
282
285
294
305
306
311
313
320
324
326
348
353
356
369
371
372
373
375
376

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4.
2.
2.
5.
5.
3.
6.
14.
6.
3.
9.
3.
2.
11.
2.
13.
16.
2.
6.
9.
9.
16.
4.
4.
3.
24.
18.
4.
4.
11.
3.

6.
4.
3.
5.
14.
6.
6.
35.
12.
6.
29.
3.
3.
22.
4.
43.
22.
3.
17.
18.
18.
23.
4.
9.
3.
73.
59.
9.
4.
21.
8.

66.67
50.00
66.67
100.00
35.71
50.00
100.00
40.00
50.00
50.00
31.03
100.00
66.67
50.00
50.00
30.23
72.73
66.67
35.29
50.00
50.00
69.57
100.00
44.44
100.00
32.88
30.51
44.44
100.00
52.38
37.50

Nombre de mots sélectionnés
Nombre de mots marqués

9.61
2.72
4.74
22.77
3.01
4.13
27.46
13.05
8.49
4.13
3.59
13.54
4.74
16.36
2.72
5.05
48.30
4.74
3.53
13.12
13.12
45.02
18.13
4.27
13.54
15.46
7.98
4.27
18.13
17.96
2.03
:
:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3
6
6
9
9
9
9
M
M
M
M
M
M
M

45
267 sur

procur+
profission+
saindo
tchau
tenh+
tranquilo
volt+
vou
foi
bom
vamos
amanha
bastante
hoje
sim
DE
DESCANSO
ENFERMEIRA
FUGA
OCORRENCIAS
RELATO
SAIDA
*enf_19
*enf_24
*enf_27
*inst_06
*tgr_2
*tgr_3
*tra_01
*tra_2
*tra_3

329 soit

81.16%
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