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RESUMO 

A produção de registros constitui uma prática da enfermagem hospitalar, tendo sua efetivação 
instituída e orientada por lei. Dentre as práticas de escrita da área, o registro de ordens e 
ocorrências é concebido como o resumo do plantão, dos problemas e das ocorrências mais 
importantes, apresentando-se como documento e instrumento de comunicação utilizado por 
profissionais a cada turno de trabalho. Seu principal propósito consiste em disponibilizar 
informações que possibilitem não apenas a continuidade das atividades, mas também a 
sequencialidade da assistência oferecida aos pacientes. Considerando a complexidade dessa 
prática de letramento, este estudo, que se desenvolve no cenário de uma instituição pública 
hospitalar, tem como objetivo compreender e descrever o processo de efetivação e uso dos 
referidos registros, com vistas a explicar sua implementação no domínio da enfermagem. A 
discussão se situa no campo da Linguística Aplicada contemporânea e sua relevância reside 
nas conexões que estabelece entre as abordagens linguísticas e as questões de linguagem 
inerentes à esfera institucional do trabalho. Em termos teóricos, fundamenta-se nas 
postulações dos estudos de letramento, elegendo como categorias de análise os elementos: 
participantes, domínio, artefatos e atividades, estabelecidos por Hamilton (2000), ao discorrer 
sobre eventos e práticas de letramento. Metodologicamente, a abordagem proposta segue 
orientações da pesquisa etnográfica na medida em que resulta da imersão do pesquisador no 
universo investigado com a utilização de conjunto de técnicas do olhar e do perguntar para 
depreender como agem e o que dizem os sujeitos em relação à elaboração dos registros em 
estudo. O corpus da pesquisa compreende 100 registros de ordens e ocorrências, observações 
de campo, 04 sessões reflexivas e entrevistas dirigidas realizadas com 36 profissionais de 
enfermagem. A análise dos dados evidencia a importância documental e interacional dessa 
prática ao mesmo tempo em que revela dificuldades de natureza informacional, 
composicional e normativa em termos de aspectos legais e linguísticos. Nesse sentido, 
conclui-se que essas questões merecem ser discutidas por meio de processo de intervenção, 
especialmente em eventos de formação continuada, na perspectiva de que os profissionais de 
enfermagem possam aprimorar procedimentos no tocante à tarefa de elaboração dos registros 
de ordens e ocorrências. 
  
Palavras-chave: Práticas de letramento no trabalho. Registros de enfermagem. Etnografia. 
Linguística Aplicada.  

  
  

 

  
  
  
  
  



 

 
 

RESUMEN 
 
 

 
La producción de inscripciones  se constituye una práctica de la enfermería hospitalaria y su  
efectividad es instituida y orientada por ley.  Entre las prácticas de escrita de esa actividad, la 
inscripción de órdenes y ocurrencias es concebido como el resumo del turno, de los problemas 
y de las ocurrencias más importantes, presentándose como documento y instrumento de 
comunicación utilizado por profesionales, en cada turno de trabajo. Su principal finalidad 
consiste en disponer informaciones que posibiliten también la secuencialidad de la asistencia 
ofrecida a los pacientes y no solamente la continuidad de las actividades. Al considerar la 
complejidad de esa práctica de letramento, este estudio, que se desarrolla en el escenario de 
una institución pública, tiene como objetivo comprender y describir el proceso de efectividad 
y usos de las referidas inscripciones con la finalidad de explicar su implementación en el 
dominio de la enfermería. La discusión situase en el campo de la Linguística Aplicada 
Contemporánea  y tiene como relevancia establecer conexiones entre los abordajes 
linguísticas y cuestiones de lenguaje inherentes a la esfera institucional del trabajo. La teoría 
fundamentase en las ideas postuladas pelos estudios de letramento, eligiendo como categorías 
de análisis los elementos: participantes, dominio, artefactos y actividades, establecidas por  
Hamilton (2000), al descorrer sobre eventos y prácticas de letramento. Metodológicamente, el 
abordaje propuesta  sigue orientaciones de la investigación etnográfica en la medida en que 
resulta de la inmersión del pesquisidor en el universo investigado con la utilización de 
conjunto de técnicas de la mirada y del preguntar para deprender como actúan y lo que dicen 
los sujetos en relación a la elaboración de las inscripciones en estudio. El corpus de la 
investigación comprende 100 inscripciones de órdenes y ocurrencias, observaciones de 
campo, 04 sesiones reflexivas y entrevistas dirigidas realizadas con 36 profesionales de 
enfermería. El análisis de los datos evidencia la importancia documental e interaccional de esa 
práctica al mismo tiempo en que revela dificultades de naturaleza informacional, 
composicional y normativa en términos de aspectos legales y lingüísticos. En  ese sentido, se 
concluye que esas cuestiones merecen ser discutidas por medio de proceso de intervención, 
espacialmente en eventos de formación continuada, en la perspectiva de que los profesionales 
de enfermería posan perfeccionar procedimientos en relación con la tarea de elaboración de 
las inscripciones de órdenes y ocurrencias.  

Palabras-clave: Prácticas de letramento en el trabajo. Inscripciones de enfermería. Etnografía. 
Lingüística Aplicada. 

 

 
 
 
 
 
  
  
  



 

 
 

ABSTRACT 

Nursing documentation is a literacy practice which is regulated by law. Among the written 
practices of the literacy field, nursing registration is understood as the attendance resume of 
the main problems and occurrences on duty. In other words it is a document and a 
communication instrument used by hospital orderly on duty. It’s main goal is to keep a record 
of the information which is necessary to the continuity of the activities as well as to the 
assistance to the patients. Taking into consideration the complexity of this kind of literacy 
practice, this study which took place in a hospital context, aims at studying the nursing 
registration process in order to explain its implementation in the nursing field.  The discussion 
is situated in the area of applied linguistics, and it makes a linkage between linguistics 
approaches and language questions which are related to the area of discourse at work. The 
theoretical foundations come from contemporary literacy studies such as Hamilton (2000) 
who proposes the following categories: participants, domain, artifacts and activities. The 
analysis was guided by the principles of the ethnographic methodology which proposes that 
the researcher spends much time in the field and uses a set of techniques in order to collect 
data related to the subjects speech as well as their deeds concerning the research main object. 
The data were collected through field observations, analysis of 100 nursing records, 04 
reflective sessions and interviews as well involving 36 nurses. On one hand, the analysis 
reveals the importance of the nursing records in terms of documentation and communication. 
On the other hand, it shows informational, compositional as well as normative difficulties in 
terms of linguistics and legal aspects. For, we conclude that these questions need to be 
addressed through the process of intervention especially in events of teacher in service 
activities so that the professional nurses may improve their practice in relation to the 
elaboration of the nursing documentation on duty.    
 
 
Key-words: literacy practices at work, nursing documentation, ethnography, applied 
linguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

No cotidiano de uma unidade hospitalar, além dos procedimentos técnicos 

inerentes às funções específicas de cada setor, a elaboração de registros se instaura como uma 

prática adotada pelas equipes de enfermagem. 

Instituídos e orientados por dispositivos legais1, esses registros se revestem de 

relevância, visto que podem se constituir documentos tanto para o paciente quanto para a 

instituição que o atende, estabelecendo-se como fonte de informações para o ensino e a 

pesquisa, assumindo inclusive status de instrumento de defesa legal em situações em que a 

sua utilização seja pertinente. 

Textualmente, os registros contemplam formas e extensões variadas. Seu 

conteúdo prioriza a veiculação de informações acerca das intercorrências, assim como dos 

procedimentos realizados na prestação da assistência ao paciente em cada turno de trabalho. 

Sua efetivação objetiva não somente favorecer a comunicação entre os diversos 

profissionais que atuam nos setores de enfermagem, mas também fornecer subsídios para 

quem exerce funções gerenciais na instituição hospitalar no tocante ao planejamento de 

medidas organizacionais e ao aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos aos 

usuários.  

Dentre as várias práticas de registros de enfermagem circulantes na esfera do 

trabalho hospitalar, destacam-se as anotações de enfermagem. Essas anotações compreendem 

o prontuário do paciente e o registro de ordens e ocorrências. A primeira efetiva-se como 

registro referente aos quadros clínicos. Sua constituição envolve a anotação sistêmica e 

criteriosa dos sinais e sintomas subjetivos e objetivos apresentados pelo paciente, os cuidados 

requeridos pelo seu estado de saúde, as observações e os procedimentos executados pela 

equipe designada para o atendimento. Esses registros ocorrem em formulários padronizados. 

Os registros de ordens e ocorrências, por sua vez, divergem do prontuário do 

paciente em termos de conteúdo e formatação. Em relação ao conteúdo, eles evidenciam não 

somente as ações de rotina desenvolvidas em cada setor, como também as intercorrências ou 

anormalidades surgidas durante os plantões e, até mesmo, as informações referentes a 

materiais e medicamentos disponíveis ou não para o uso. Esses registros compreendem 

igualmente atividades pendentes, informações gerais sobre os quadros dos pacientes atendidos 
                                                 
1 Lei 7498/86 de 25/06/1986 e Decreto 94.406 de 08/06/1987 que dispõem sobre o exercício profissional da 
enfermagem e enfatizam o dever de todo pessoal da área quanto à realização de anotações referentes a tudo que 
diz respeito ao paciente que se encontra sob os cuidados da unidade de saúde, assim como ao trabalho da 
enfermagem de uma forma geral. 



14 
 

 
 

ou casos clínicos que exigem maior atenção da parte dos profissionais de enfermagem 

escalados para os turnos posteriores.  

Em suma, os registros de ordens e ocorrências contemplam, na perspectiva de Ito 

et al. (2005), um resumo do plantão, dos problemas e das ocorrências mais importantes. 

Reúnem informações pertinentes às áreas clínica e administrativa e sua escrita ocorre em 

livros devidamente designados para esse fim. Sua elaboração pode ser realizada por um ou 

mais membros de cada equipe de trabalho. 

Por se tratar de prática de escrita que não se configura em formulários, conforme 

acontece com os textos dos prontuários de pacientes, a formatação dos registros torna-se mais 

livre, face à inexistência de padrões a serem seguidos tanto no que diz respeito à disposição 

das informações quanto no que se refere à extensão textual. 

 Assim sendo, os aspectos relacionados ao contingente de informações e à 

extensão dos textos de registros de ordens e ocorrências vão depender da disponibilidade do 

profissional para realizar a tarefa, das representações que ele tem acerca dessa prática e, até 

mesmo, da importância que atribui à sua escrita. 

 Embora o uso das práticas a que nos referimos seja recorrente no âmbito 

hospitalar, focalizamos, neste estudo, nossa atenção nos registros de ordens e ocorrências, em 

razão não somente da sua relevância como documento e instrumento de comunicação no 

âmbito da enfermagem, mas também por se constituírem um tópico merecedor de estudo pela 

Linguística Aplicada, visto que os estudos nessa área estiveram, durante muito tempo, 

voltados para o espaço escolar com ênfase nas produções escritas nele desenvolvidas. 

Considerando que a escrita não é uma atividade unicamente efetivada em 

estabelecimentos de ensino, mas sim em inúmeras instituições que permeiam os múltiplos 

segmentos sociais, é possível deslocar o nosso olhar para essa prática como atividade que 

também ocorre além dos limites da escola, concebendo-a como prática social que permite ao 

sujeito não apenas interagir socialmente, mas também agir nas mais diversas esferas e 

circunstâncias, movido pelos mais diferentes propósitos. 

Mesmo tendo explorado, durante longo tempo, a escrita do professor em 

contextos de ação e formação, através da experiência em pesquisas com a escrita de docentes 

em atividades avaliativas (PAZ, 2001) e com as representações construídas por esses 

profissionais acerca dos registros na formação continuada (PAZ, 2008), sempre houve de 

nossa parte um forte desejo de estudar práticas de escrita pertinentes a outras esferas da 

atividade humana e assim experienciarmos diferentes vivências na atividade da pesquisa.  
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Tendo em vista o domínio da enfermagem como um universo bastante fecundo 

para a efetivação de estudos em face da diversidade de práticas de letramento que nele se 

efetivam e fundamentado no anseio e na disponibilidade de seus profissionais em discutir e 

aperfeiçoar seus conhecimentos acerca de suas produções escritas através da participação em 

atividades de pesquisa, optamos por desenvolver estudo na área com vistas a depreender essas 

práticas e, dessa forma, explicar o seu processo de efetivação.  

Nessa perspectiva, elegemos como objeto de investigação, dentre as inúmeras 

escritas de enfermagem, os registros de ordens e ocorrências. Essa escolha se justifica pela 

inobservância de trabalhos que abordem esses registros no campo de atuação da Linguística 

Aplicada e, sobretudo, na esfera da enfermagem que, até o presente, não evidencia pesquisas 

direcionadas para sua abordagem desses registros, fato que não ocorre com as notificações em 

prontuários de pacientes, uma vez que essas produções constituem alvo da maioria dos 

trabalhos realizados sobre a escrita no domínio da enfermagem.  

A esse respeito, são ilustrativos os trabalhos que versam sobre os registros. Dentre 

eles, destacam-se: Análise de conteúdo dos registros da equipe de enfermagem (LOURENÇO 

et al., 2002)2; Análise retrospectiva dos registros de enfermagem em uma unidade 

especializada (OCHOA-VIGO; PACE; SANTOS, 2003)3; Prontuário eletrônico do paciente: 

a importância da clareza da informação (THOFEHRN; LIMA, ([200-?])4; O enfermeiro e 

sua percepção sobre o sistema manual de registro no prontuário (SANTOS; PAULA; LIMA, 

2003)5; Reestruturação do Sistema da Gestão de Informações e Registros de saúde do 

Hospital Antônio Pedro – HUAP/UFF (SOARES et al., 2005)6; Registro de enfermagem: sua 

importância no controle e prevenção relacionada a cateter venoso em clientes com HIV/AIDS 

(JOHANSON et al., 2002)7; Mapeamento de termos atribuídos aos fenômenos de 

enfermagem nos registros dos componentes da equipe de enfermagem (NÓBREGA, et al., 

                                                 
2 Estabelece como objetivo propor roteiro norteador de registros a partir da análise de conteúdos dos registros de 
enfermagem em um hospital do interior paulista. 
3 Estudo retrospectivo longitudinal, realizado em unidade especializada do interior do Brasil, com o objetivo de 
verificar as diferenças existentes nos registros de enfermagem quanto ao modo de documentar a assistência 
oferecida em três períodos relacionados com a implementação do processo de enfermagem. 
4 Tem como principal preocupação discutir questões relacionadas à legibilidade das informações propostas no 
prontuário eletrônico do paciente. 
5 Busca identificar os fatores relacionados à compreensão que os enfermeiros têm frente ao sistema manual de 
registro de informação em enfermagem. 
6 Objetiva identificar o perfil e a qualificação dos professores envolvidos no processo da informação 
(preenchimento, processamento e análise dos dados). 
7 Analisar os registros da equipe de enfermagem relacionados ao acesso venoso dos clientes com HIV/AIDS, 
assim como identificar nos registros de enfermagem subsídios para controle e prevenção de infecções 
relacionadas a cateter nesses clientes. 
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2003)8; Análise dos registros de enfermagem sobre dor e analgesia em doentes hospitalizados 

(SILVA; PIMENTA, 2001)9; Análise dos registros de enfermagem em uma unidade cirúrgica 

de um hospital escola (CARVALHO, 2005)10, dentre outros. 

Ao enfocarmos os registros de ordens e ocorrências como práticas de letramento 

na enfermagem hospitalar, estaremos tendo a oportunidade de, a partir da perspectiva dos 

estudos de letramento, abordar essa prática de escrita, atribuindo especial atenção a aspectos 

como a atuação dos profissionais da enfermagem em relação à sua produção, ao domínio 

institucional em que se configuram, aos artefatos utilizados e às atividades que são 

desenvolvidas no decurso de sua elaboração.  

Diante disso, a relevância deste trabalho reside nas contribuições que ele 

fornecerá tanto para os estudos da enfermagem hospitalar quanto para os estudos da 

linguagem, especialmente para o âmbito da Linguística Aplicada. Essas contribuições 

consistem no fato de trazer para o bojo das abordagens linguísticas um novo objeto e, 

consequentemente, uma nova perspectiva de trabalho para os estudos do letramento que, na 

maior parte de suas pesquisas, no que se refere ao Brasil, sempre estiveram centrados nas 

práticas de escrita situadas no campo educacional escolar.  

A interação estabelecida entre a Linguística Aplicada, a enfermagem e outras 

esferas do conhecimento para descrever a prática dos registros de ordens e ocorrências no 

âmbito da enfermagem hospitalar ressalta o “caráter mestiço e transdisciplinar assumido pela 

Linguística Aplicada” (MOITA LOPES, 2006, p. 100), que busca, por meio de seus trabalhos, 

não somente se abastecer de conhecimentos e vivências de diversas áreas para abordar 

aspectos da linguagem nos inúmeros domínios, mas também trazer para sua área de atuação o 

estudo de tópicos ainda sem vinculações com a Linguística Aplicada, objetivando destacar 

questões a serem discutidas e redimensionadas pelos sujeitos em seus respectivos contextos 

sociais. 

Outra contribuição dessa abordagem situa-se na condição de trazer à baila a 

prática dos registros, destacando a sua natureza documental e interacional, sua funcionalidade 

e conteúdo informacional, evidenciando inclusive as representações construídas pelos 

profissionais da área acerca das práticas de escrita, o que representa o deslocamento da 

                                                 
8 Identificar os termos empregados pelos componentes da equipe de enfermagem, nos registros em prontuários 
de pacientes, para denominar os fenômenos de enfermagem e comparar com os constantes na Classificação de 
Fenômenos de Enfermagem da CIPE. 
9 Analisar os registros de enfermagem sobre dor e analgesia em doentes internados em um hospital oncológico, 
comparando-os com o relato dos pacientes. 
10 A comunicação escrita é tratada neste estudo a partir dos registros ou anotações de enfermagem durante a 
assistência ao paciente. 
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atenção até então concedida à escrita dos registros no campo dos trabalhos da enfermagem 

hospitalar que, por vezes, priorizam, em seus estudos, aspectos alusivos à implementação do 

processo da prestação da assistência ao paciente. 

Ao direcionarmos nossa atenção para a elaboração dos registros de ordens e 

ocorrências, buscamos abrir novos espaços para os estudos linguísticos em outros domínios 

sociais, especialmente no segmento da atividade laboral. Diante disso, propomo-nos a 

depreender e a discutir as particularidades que permeiam a escrita do profissional de 

enfermagem. 

Com vistas a atender a esses interesses, estabelecemos como questões de 

pesquisa:  

• Como se efetiva a escrita dos registros de ordens e ocorrência como prática de 

letramento no trabalho da enfermagem hospitalar?  

• Como se caracterizam os registros de ordens e ocorrências no tocante a seus 

elementos constitutivos: participantes, domínios, artefatos e atividades?  

Orientados por essas questões, nosso propósito consiste em descrever como se 

realizam os registros de ordens e ocorrências elaborados pelos profissionais que atuam na 

enfermagem hospitalar, tendo-se como foco as categorias formuladas por Hamilton (2000), 

que contemplam aspectos como participantes, domínio institucional, artefatos materiais e 

conceituais, assim como atividades relacionadas às práticas de escrita.  

Dada a natureza do objeto de estudo, adotamos como aportes teóricos os 

fundamentos dos estudos do letramento visto como uma prática social (HEATH, 1983; 

BARTON, 1991, 1994; STREET, 1995; BARTON; HAMILTON, 2000), da noção de 

comunidade de prática (WENGER, 1998, 2001; BROWN; DUGUID, 1998; LESSER; 

PRUSAK, 1999; SIM, 2006; dentre outros), do domínio discursivo institucional 

(MARCUSCHI, 2008; BOUDIEU, 1983, dentre outros), dos artefatos (COLE, 1998, 1996), 

da textualização dos registros (KOCH; FÁVERO, 1987; BRONCKART, 1999; 

BEAUGRANDE, 1997; HAMON, 1981; MARQUESI, 1995; AUSTIN, 1990, dentre outros), 

da teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1984, 2003; JODELET, 1994; ABRIC, 

1994), da teoria da atividade (MARTINS E DALTRINI, 1999; NARDI, 1996; KAPTELININ; 

NARDI, 1996) e da escrita processual (HAYES; FLOWER, 1980, 1986; MEURER, 1997) e 

colaborativa (RIMMERSHAW, 1992; SHARPLES, 1992; MEDINA, 2004). 
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No que diz respeito à prática de registro na área de enfermagem, adotamos as 

postulações de Duarte (1976), Cunha (1985), Fernandes (1989), Stefanelli (1993), 

Cianciarullo et al. (2001), Ito et al. (2005), Alfaro-LeFevre (2000) e Possari (2005). 

Para atender ao objetivo proposto, o estudo adota os parâmetros da pesquisa 

qualitativa de cunho etnográfico, na medida em que não nos propomos a coligir nem mesmo 

mensurar informações acerca do objeto em estudo, tampouco avaliar hipóteses ou estabelecer 

relações de causa e efeito, mas sim a focalizar os significados das ações dos sujeitos 

colaboradores a partir do que pudemos depreender e retratar através da nossa “imersão” 

(CHIZZOTTI, 2000, p. 81) no cenário social em que se efetiva a realização das práticas de 

escrita em estudo. 

Nesse sentido, seguimos o que propõem Bodgan e Biklen (1994) acerca da 

investigação qualitativa etnográfica ao priorizarem o ambiente natural em que se desenvolvem 

as práticas como fonte de geração de dados, a descrição e a focalização do processo das 

práticas investigadas, assim como o que os sujeitos colaboradores pensam e têm a dizer sobre 

suas práticas e experiências ao implementarem suas ações, o que implica levar em conta o 

ponto de vista dos participantes da pesquisa ou, em outras palavras, “fazer com que suas 

vozes sejam ouvidas”, conforme defende Cavalcanti (2006, p. 250). 

No intuito de apresentar a trajetória de execução da pesquisa e, consequentemente, 

a discussão das informações construídas acerca da prática dos registros de ordens e 

ocorrências, tendo como pano de fundo os estudos do letramento, este trabalho encontra-se 

formatado em cinco capítulos. O primeiro compreende a introdução, que aborda as questões 

de pesquisa, os objetivos do trabalho, as razões que motivaram sua realização, assim como as 

suas contribuições para os estudos da Linguística Aplicada e para as abordagens do âmbito da 

enfermagem. O segundo refere-se à contextualização da pesquisa. Nele, contemplamos a 

abordagem da investigação, o objeto de estudo e os objetivos da investigação, o cenário em 

que se desenvolvem as ações de pesquisa, os sujeitos colaboradores, o processo de geração de 

dados e a referência à constituição do corpus.  

O terceiro direciona-se para as discussões sobre a natureza e a complexidade do 

letramento, com ênfase nos usos da leitura e da escrita como práticas sociais. Nessa etapa, 

focalizamos o letramento na esfera do trabalho assim como os aspectos éticos que envolvem 

sua efetivação. O quarto capítulo trata das práticas e dos eventos de letramento, especialmente 

da caracterização dos registros de ordens e ocorrências como prática de letramento no 
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trabalho hospitalar, a partir das categorias: participantes, ambiente e domínio, artefatos e 

atividades.  

No que se refere à forma como os participantes se organizam socialmente, a 

enfermagem hospitalar é caracterizada como comunidade de prática no trabalho. Na parte do 

ambiente e domínio serão evidenciados dados que revelem as condições físicas e 

institucionais em que são implementadas as práticas dos registros. Em relação aos artefatos, 

foram eleitos dois aspectos: a textualização dos registros e as representações construídas pelos 

profissionais que usam essa prática de escrita. Em termos das atividades, a elaboração desses 

registros será analisada como uma prática de escrita processual e colaborativa. 

O quinto capítulo compreende as considerações finais. Nesta fase, retomamos as 

questões e objetivos da investigação na perspectiva de avaliarmos o que foi possível alcançar 

mediante a realização do trabalho, como também apresentamos nossas impressões acerca dos 

procedimentos adotados pelos profissionais da enfermagem hospitalar frente à elaboração dos 

registros de ordens e ocorrências. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

2.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A pesquisa ora apresentada não centra foco em resultados ou produtos, tampouco 

se propõe a avaliar hipóteses ou fazer generalizações acerca de um objeto de estudo. Dispõe-

se, ao contrário, a investigar a prática dos registros de ordens e ocorrências no trabalho da 

enfermagem hospitalar, com ênfase nas ações que permeiam seu processo de elaboração e nas 

experiências partilhadas e testemunhadas pelos sujeitos acerca de suas escritas no contexto 

laboral. 

Interessa-nos, por meio da abordagem adotada, reunir subsídios no intuito de 

estudar a realidade vivenciada pelos profissionais da enfermagem, identificar as concepções e 

os fazeres por eles desenvolvidos, no tocante à tarefa de construir registros de ordens e 

ocorrências e assim poder reconstituir a efetivação de uma prática de escrita recorrente em seu 

cotidiano de trabalho.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa (BODGAN; BIKLEN, 1994) ou, mais 

especificamente, de uma abordagem de cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995; CANÇADO, 

1994), visto que procura abordar, de forma descritiva, o fenômeno da elaboração dos registros 

de ordens e ocorrências “sem arrancá-los da tessitura de suas raízes” (SIGNORINI, 2004, p. 

101), ressaltando aspectos do decurso de sua efetivação, captados por meio das diversas 

técnicas do olhar e do perguntar (ERICKSON, 1986, p. 56).  

Essas pesquisas, na perspectiva de Bodgan e Biklen (1994) e André (1995), 

caracterizam-se por utilizar um conjunto de técnicas que possibilitam angariar subsídios 

capazes de viabilizar a construção de uma visão panorâmica do fenômeno em análise. Dentre 

essas técnicas, estão as do olhar e do perguntar (ERICKSON, 1986, p. 56).  

As técnicas do olhar compreendem a observação participante, o manuseio de 

documentos, as anotações de campo, assim como os registros de conversas e de imagens. Por 

sua vez, as técnicas do perguntar abrangem as entrevistas, as sessões reflexivas, as rodas de 

conversas, dentre outras.  

Em nossa pesquisa, foram adotadas técnicas de ambos os tipos. Nesse sentido, 

lançamos mão da observação participante, de entrevistas dirigidas, da análise de documentos, 

dos registros de informações em áudio e vídeo, assim como da realização de sessões 

reflexivas. Através delas os profissionais da enfermagem puderam externar suas opiniões, 

sentidos, vivências e dificuldades acerca da efetivação dos registros de ordens e ocorrências. 
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Um aspecto peculiar às pesquisas qualitativas etnográficas é que elas investigam 

fenômenos situados. Em função disso, constituem-se trabalhos de campo. Nesses casos, o 

pesquisador se insere e dedica parte de seu tempo estabelecendo contatos diretos com os 

sujeitos da pesquisas, requerendo informações, observando práticas e condutas por eles 

desenvolvidas, com vistas a obter um arsenal de elementos para subsidiar a descrição da 

questão em estudo. 

Os fenômenos ou problemas não são concebidos como algo estanque e 

desconectado de uma realidade. Eles fazem parte de um dado contexto, estabelecendo-se 

como parte de um processo. Esse aspecto processual do fenômeno constitui foco de interesse 

do pesquisador etnográfico, visto que a ênfase de sua atenção não está nos resultados ou 

produtos, mas sim no conjunto de questões que permeiam a sua compreensão.  

Ao abordarmos o processo em que se institui a prática dos registros de ordens e 

ocorrências, procuramos saber como acontece a sua elaboração e quais as etapas em que se 

efetivam esses registros, o que caracteriza esse fenômeno no domínio da enfermagem 

hospitalar. 

A ênfase concedida ao processo que envolve os fenômenos e aos dados que 

delineiam contextos, sujeitos, procedimentos e condutas caracterizam a pesquisa qualitativa 

etnográfica como descritiva. Suas descrições reconstituem dados gerados e impressões 

construídas pelo pesquisador em relação às questões investigadas.  

Na análise da prática dos registros produzidos pelos profissionais da enfermagem, 

preocupamo-nos em descrever os sujeitos que realizam essas práticas, o ambiente ou domínio 

onde ocorrem sua produção, os artefatos utilizados, incluindo a descrição das atividades que 

os enfermeiros efetivam durante a implementação dos registros em estudo. 

Considerando que os dados são gerados por sujeitos em seu contexto natural de 

atuação, os sentidos por eles expressos acerca de fenômenos e práticas executadas são de 

considerável valia para o pesquisador que fundamenta sua investigação na etnografia.  

Consequentemente, o que esses sujeitos pensam e verbalizam, assim como os 

sentidos que imprimem ao fenômeno em foco, deve ser percebido e valorizado, uma vez que 

esses aspectos se formalizam como elementos a serem descritos e utilizados para responder 

questões de pesquisa. 

Diante disso, os depoimentos em entrevistas e as colocações feitas pelos 

profissionais de enfermagem em sessões reflexivas são de considerável importância para a 

investigação efetivada, visto que por meio deles obtemos os subsídios necessários para 
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focalizar o processo em que se realiza a prática dos registros, destacando inclusive as 

expectativas e representações que esses sujeitos têm acerca da escrita.  

Por estar centrada em um processo, ser um trabalho de campo, estar também 

interessada no sentido atribuído pelos sujeitos às questões estudadas e procurar descrever 

questões, situações ou práticas, lançando mão de diferentes técnicas de geração de 

informações, a pesquisa qualitativa etnográfica tem como peculiaridade a não verificação de 

hipóteses. 

Nesses termos, predomina em sua configuração a formulação de conjecturas, 

conceitos, abstrações e teorias que, no processo de apreciação dos dados, fundamentam a 

construção de respostas e a proposição de estratégias para a provável superação de 

dificuldades vivenciadas pelos sujeitos no contexto da pesquisa.  

As pesquisas de abordagens etnográficas têm suas raízes na Antropologia e 

começam a despontar nas investigações das demais áreas do conhecimento, sobretudo na 

educação a partir do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, época em que as abordagens 

de caráter quantitativo começam a perder espaço junto aos pesquisadores e a ter sua validade 

questionada. Acerca disso, Bodgan e Biklen (1994, p. 39-40) afirmam que na década de 1970 

alguns investigadores que ocupavam posições de grande proeminência nos 
círculos quantitativos começaram a explorar a abordagem qualitativa e a 
defender a sua utilização. [...] os pesquisadores educacionais começam a 
sentir que as promessas da investigação quantitativa relativamente às suas 
possibilidades tinham atingido o seu limite. 

Desde então, os trabalhos investigativos etnográficos passaram a integrar o 

cenário da pesquisa, representando um novo jeito de implementar o fazer científico por meio 

da utilização de um conjunto de técnicas para gerar dados de pesquisa. 

O uso de inúmeras técnicas que lhe são peculiares e o conjunto de informações 

construído por meio de sua aplicação possibilitam a efetivação da triangulação dos dados, 

procedimento que, segundo Denzin (1979), Patton (1990) e Johnson (1992) consiste na 

utilização de subsídios informacionais múltiplos, com vistas a discorrer de modo mais 

abrangente o fenômeno investigado. 

O recurso da triangulação de dados no âmbito da pesquisa apresentada permite-nos 

comparar informações de diferentes tipos na perspectiva de construirmos uma melhor 

compreensão da escrita dos registros de ordens e ocorrências no domínio da enfermagem 
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hospitalar e assim focalizá-la de forma compatível com os reais aspectos que compõem o 

contexto de sua produção. 

2.2 OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

No exercício da enfermagem hospitalar, a escrita é uma prática cotidianamente 

exercitada. Diante disso, escreve-se para dar conta de tarefas pautadas em diversos escopos, 

inclusive para atender exigências da instituição e responder demandas requeridas por 

preceitos legais que regulamentam o ofício da enfermagem. 

Em meio às diversas práticas de escrita da área, elegemos como objeto de estudo 

os registros de ordens e ocorrências que se reportam aos turnos de trabalho, evidenciando as 

suas informações mais relevantes. 

Tendo em vista o propósito de focalizar os registros de ordens e ocorrências como 

práticas de letramento no trabalho da enfermagem hospitalar, procuramos adotar como 

categorias de análise os elementos: participantes, ambiente e domínio, artefatos e atividades, 

estabelecidos por Hamilton (2000), ao versar sobre os eventos e práticas de letramento. 

Para focalizar o objeto proposto, estabelecemos como principal propósito 

descrever e explicar como se efetivam esses registros, ressaltando aspectos como 

participantes, domínio institucional, artefatos materiais e conceituais, como também 

atividades que permeiam a prática de escrita em discussão. 

Para atender a esse objetivo geral, formulamos os seguintes objetivos específicos:  

(1) abordar os registros de ordens e ocorrências como práticas sociais de 

letramento no campo do trabalho hospitalar;  

(2) contemplar no decurso da abordagem proposta a focalização das categorias: 

participantes, ambiente e domínio, artefatos e atividades como elementos 

inerentes à prática de letramento em estudo. 

2.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

Ao abordamos uma prática de escrita situada no âmbito da instituição hospitalar, a 

abordagem proposta se caracteriza como uma investigação de campo, tendo como cenário 

uma instituição pública de saúde do estado do Rio Grande do Norte, a qual presta serviços 

hospitalares à população local e regional desde a sua fundação no ano de 1943. 
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Essa instituição é uma sociedade filantrópica reconhecida pelo Ministério de 

Assistência e Promoção Social, através do Conselho Nacional de Assistência Social, sendo 

gerida mediante parceria firmada com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande 

de Norte e com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A gestão da instituição se efetiva a partir de um Conselho Administrativo 

instituído e formado por integrantes de ambas as partes mantenedoras, estando, portanto, 

representados por uma Diretoria Executiva formada por três segmentos: direção geral, direção 

médica e direção administrativa. 

Dada sua localização e estrutura, o número de atendimentos efetivado pela 

unidade hospitalar em foco é bastante abrangente, beneficiando pacientes oriundos de 

aproximadamente 24 municípios circunvizinhos. Para proporcionar a prestação de cuidados a 

esses usuários, a referida unidade hospitalar conta com um número de 126 leitos 

disponibilizados em enfermarias e apartamentos nas áreas pediátrica, obstétrica, cirúrgica e 

médica. 

Além desses setores, o hospital também oferece serviços de ambulatório, 

atendimento de urgências, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, radiologia, 

farmácia, banco de sangue e unidades de terapia intensiva. 

Para dar conta das atribuições que lhe competem em termos assistenciais, a 

instituição dispõe de um total de aproximadamente 364 funcionários. Dentre esses, 303 são 

vinculados à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande de Norte e os demais 

mantidos pela Fundação Padre João Maria. 

No que concerne aos segmentos funcionais, os funcionários encontram-se 

distribuídos entre equipe médica, de enfermagem, de técnico-administrativa e de serviços 

gerais. A equipe médica trabalha com 43 profissionais, a de enfermagem é formada por 122 

profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares, o setor de serviços gerais abrange 

60 profissionais e o técnico-administrativo compreende cerca de 35 pessoas.  

Fazem parte também do quadro de funcionários do hospital profissionais da área 

de psicologia, de serviço social, de farmácia e bioquímica, entre outras especialidades, o que 

compreende um quantitativo de 20 especialistas. 

Na unidade hospitalar, há ainda o segmento da divisão de enfermagem que é 

constituído por 10 profissionais de enfermagem graduados e pós-graduados na área. Entre os 

profissionais que integram essa divisão, 01 responde pela coordenação geral, enquanto os 

demais se subdividem, ficando cada um responsável por acompanhar o trabalho desenvolvido 
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por técnicos e auxiliares em enfermagem nos setores de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

UTI Neonatal (Unidade de Terapia Intensiva para recém-nascidos), enfermarias médica, 

cirúrgica, pediátrica e obstétrica, centro cirúrgico e obstétrico, assim como do Serviço de 

Atendimento de Urgência (SAU).  

A estrutura proposta em termos de enfermagem pode ser representada pelo 

seguinte esquema:  

 

Dentre esses setores, estão envolvidos diretamente na geração dos dados da 

pesquisa o centro cirúrgico (setor 01); a clínica médica (setor 02); a clínica pediátrica (setor 

03); a clínica cirúrgica (setor 04); a clínica obstétrica (setor 05); o centro obstétrico (setor 06); 

o SAU (setor 07); o setor de radiologia (setor 08); o setor de convênios (setor 09) e a divisão 

de enfermagem (setor 10). 

Vale esclarecer que os setores de UTI participaram apenas das entrevistas. Seus 

registros de ordens e ocorrências não foram tomados como objeto de análise, visto que a 

retirada desses materiais para consulta, mesmo que temporariamente, poderia ocasionar 

transtornos aos profissionais de enfermagem que lá desenvolvem suas funções, em face do 

grande volume de anotações e da constância com que estas são efetivadas no setor.  

  Em virtude disso, o manuseio, as observações e as cópias de anotações, dentre 

outros procedimentos comuns à realização desta pesquisa, poderiam interferir nas rotinas de 

escrita adotadas pelo setor, o que justifica a nossa decisão em não lançar mão de seus textos 

neste estudo. 

Divisão  
de  

Enfermagem 
 

Enfermarias 

Centro Cirúrgico, 
Obstétrico 
 e SAU 

 

UTI 

Pediátrica Obstétrica 
 

Cirúrgica 
 

Médica 
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2.4 SUJEITOS COLABORADORES 

São participantes da pesquisa 36 profissionais da enfermagem. Desses 

colaboradores, 22 participam das entrevistas e 14 das sessões reflexivas.  

Dentre o quantitativo de participantes, 07 são do sexo masculino e 29 do sexo 

feminino, os quais se inserem numa faixa etária entre 23 e 56 anos. 

Em termos de experiência profissional, esses sujeitos têm uma vivência no 

exercício da enfermagem que varia entre 03 meses e 33 anos. Sua formação profissional é 

igualmente bastante distinta. Nesse sentido, 08 são profissionais graduados e pós-graduados, 

com especialização na área, e 28 possuem escolarização de nível médio, sendo 05 auxiliares e 

23 técnicos em enfermagem.  

Os profissionais técnicos e auxiliares em enfermagem atuam nos segmentos do 

SAU, enfermarias médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica, centro obstétrico, setor de 

radiologia e de convênios, bem como no centro cirúrgico e em UTI. 

Por sua vez, os profissionais graduados e pós-graduados executam suas atividades 

na divisão de enfermagem – circunscrição responsável pela supervisão do trabalho realizado 

por profissionais técnicos e auxiliares nos diversos setores da enfermagem da instituição 

hospitalar. 

Legalmente, esses profissionais participantes da pesquisa atendem o que propõem 

os artigos 6º, 7º e 8º da Lei 7. 498/1986 que regulamenta o exercício da enfermagem. Segundo 

essa normatização, é considerado enfermeiro: 

I – o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, 
nos termos da lei; 

II – o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeira 
Obstétrica, conferido nos termos da lei; 

III – o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma 
ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, 
conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em 
virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz; 

IV – aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título 
de Enfermeiro conforme os disposto na alínea “d”, do Art. 3, do Decreto nº 
50.387, de 28 de março de 1961. 

Da mesma forma, é considerado Técnico em Enfermagem: 
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I – o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, 
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente; 

II – o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou 
curso estrangeiro registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 

Os Auxiliares de Enfermagem, por sua vez, consistem naqueles que se constituem: 

I – o titular de certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por 
instituições de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão competente; 

II – o titular do diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de junho de 1956; 

III – o titular do diploma nos termos do Decreto-Lei 23.774, de 22 de janeiro 
de 1934, do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 
3.640, de outubro de 1959; 

IV – o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso 
estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de 
intercâmbios cultural ou revalidado no Brasil como certificado de Auxiliar 
de Enfermagem; 

V – o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do 
Decreto-Lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967. 

 Esses profissionais de enfermagem que participam da geração de dados da 

pesquisa serão mencionados no decorrer das análises propostas como PE1, PE2, PE3, e assim 

sucessivamente. 

2.5 GERAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

O processo de geração dos dados da pesquisa ocorreu durante os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2006. Nesse período, procuramos, inicialmente, conhecer a 

estrutura da instituição hospitalar, os membros dos diversos segmentos da enfermagem, assim 

como as práticas de escrita por eles adotadas, em especial a dos registros de ordens e 

ocorrências. 

Após esses contatos, submetemos o projeto da pesquisa à apreciação da direção 

administrativa da instituição, requerendo, na oportunidade, a sua autorização para realizar 

naquela unidade de saúde a investigação. De posse dessa autorização, recorremos à equipe de 

enfermagem na perspectiva de levar ao conhecimento dessa comunidade a proposta de 

investigação e, consequentemente, obter a adesão espontânea de seus integrantes para atuarem 
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como sujeitos da pesquisa. Esses procedimentos foram realizados com vistas a atender aos 

aspectos éticos da investigação na área de Linguística Aplicada11. 

Feito isso, visitamos os setores da enfermagem no intuito de observar como se 

efetiva a prática dos registros de ordens e ocorrências e como se portam os profissionais de 

enfermagem no processo de elaboração dessa escrita.  

Posteriormente, efetuamos “entrevistas dirigidas” (CHIZZOTTI, 2006, p. 57), 

compostas por aproximadamente 10 questões abertas junto a 22 profissionais, objetivando 

reunir informações relacionadas aos conhecimentos, vivências, condutas e representações por 

eles construídas acerca das anotações em discussão.  

Buscamos, por meio dessas entrevistas, saber dos profissionais as representações 

sociais acerca dessa prática de escrita, as funções assumidas por esses textos no contexto da 

enfermagem, o modo como ocorreu o contato desses sujeitos com essa prática, as dificuldades 

por eles enfrentadas na realização dos registros, as orientações que receberam dos 

profissionais mais proficientes na área, os procedimentos e etapas observados na escritura 

desses registros e a forma como agem frente à execução dessa tarefa.  

Nas entrevistas enunciadas, indagamos também sobre as estratégias utilizadas 

pelos profissionais no intuito de reunir informações a serem textualizadas nos registros e 

ainda em relação às expectativas e à relevância assumida por essa escrita no domínio da 

enfermagem. 

Dando continuidade ao processo de geração dos dados, realizamos sessões 

reflexivas com os participantes colaboradores da pesquisa. Durante esses eventos, foram 

discutidos tópicos referentes aos registros, dentre os quais se destacam as representações 

construídas pelos sujeitos acerca do objeto em discussão, os aspectos éticos que permeiam a 

escrita nesse contexto e as questões pertinentes ao processo de produção dessa prática de 

letramento no trabalho hospitalar. 

Sua realização ocorreu em 04 momentos, cada um com a duração de duas horas, 

no período de 18 a 21 de dezembro de 2006. Essas sessões reflexivas, na visão de Magalhães 

(2004), se instauram como organizações discursivas destinadas a abrir espaço para a discussão 

da prática profissional, numa perspectiva crítica. Com base nisso, buscamos implementar as 

sessões de forma a conduzir os profissionais da enfermagem a pensarem, a interagirem com 

                                                 
11 O encaminhamento para lidar com questões éticas na pesquisa em LA está, segundo Kleiman (2002), 
fundamentado nos saberes da cultura profissional – o que é pesquisar a linguagem, como realizar a pesquisa e o 
que fazer com os resultados – assim como em princípios legais mais amplos, da sociedade em geral, que dizem 
respeito à adesão espontânea dos sujeitos, ao consentimento informado, aos direitos desses sujeitos à 
privacidade, ao sigilo e à proteção de fontes. 
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seus iguais e a repensarem questões pertinentes às suas práticas de escrita para, a partir de 

então, melhor compreendê-las e executá-las. 

Na sessão destinada à geração de dados alusivos às representações, sugerimos aos 

profissionais que mencionassem concepções, imagens e opiniões que se referissem à prática 

de registros, tomando por base os questionamentos: “o que são registros de ordens e 

ocorrências?” e/ou “o que representam esses registros?”. Para responder esses 

questionamentos, os sujeitos tiveram de recorrer a vivências, crenças e ideias construídas 

acerca do objeto proposto. As concepções, imagens e opiniões emitidas pelos profissionais no 

tocante à prática dos registros foram reproduzidas por meio da escrita de palavras, textos e 

realização de desenhos.  

Com base na focalização do que foi exposto pelos sujeitos, inferimos as 

representações por eles construídas, as quais serão descritas neste trabalho à luz da teoria das 

representações sociais. A respeito das discussões efetivadas no tocante aos aspectos ético-

morais, a sessão reflexiva esteve focada nas normatizações que regulamentam o exercício da 

enfermagem e na discussão de valores como cooperação, responsabilidade, dever, cuidado, 

respeito, dentre outros princípios que atravessam as práticas de escrita da área. Em se tratando 

de prática instituída e orientada por lei, a escrita dos registros requer dos sujeitos o 

cumprimento de regras e a adoção de condutas orientadas por preceitos, como colaboração, 

deferência ao outro, empatia e compreensão de que essa tarefa poderá auxiliar o trabalho dos 

demais profissionais da enfermagem e, consequentemente, favorecer a assistência prestada 

aos usuários dos serviços hospitalares.  

É importante ressaltar que as mencionadas sessões foram organizadas e 

desenvolvidas não somente pela pesquisadora, mas também pelos profissionais das áreas de 

enfermagem, serviço social e psicologia, todos constituintes da equipe multidisciplinar da 

unidade hospitalar estabelecida como cenário desta pesquisa. 

2.6 CORPUS DA PESQUISA 

Constituem-se dados para análise 100 cópias de registros de ordens e ocorrências 

elaborados por enfermeiros, técnicos e auxiliares, durante os seus turnos de trabalho, em 10 

setores da unidade hospitalar, o que representa aproximadamente um número de 10 registros 

por segmento de enfermagem. Os registros tomados como elementos do corpus são 

identificados, no âmbito das discussões, por uma numeração de 01 a 10.  
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Considerando que a coleta dos registros se efetivou em 10 setores da enfermagem, 

podemos encontrar, por exemplo, em meio às análises, textos identificados como registro 01 

do setor 01 (Centro Cirúrgico), registro 02 do setor 02 (Enfermaria Médica) e registro 03 do 

setor 03 (Enfermaria Pediátrica).  

A seleção dos registros que compõe o corpus da pesquisa ocorreu com base no 

critério da priorização daqueles que focalizavam conteúdo informacional relativamente 

satisfatório acerca dos turnos de trabalhos e condições dos setores. Essa regra não pôde, por 

vezes, ser rigorosamente seguida em decorrência de duas variáveis: 1) os livros de ordens e 

ocorrências, em alguns setores, terem sido recém-substituídos durante o período de coleta dos 

textos, fato que restringiu consideravelmente as nossas possibilidades de escolhas; 2) a 

questão de que nem todos os registros expressam a contento as ocorrências e as informações 

referentes a cada turno de trabalho, o que explica a natureza pouco satisfatória de alguns 

textos em termos de conteúdo e estrutura composicional.  

Constituem também elementos de análise informações transcritas geradas por 

meio de entrevistas dirigidas com questões abertas que foram respondidas por 22 profissionais 

de enfermagem os quais, gentilmente, se propuseram a enunciar seus conhecimentos, opiniões 

e experiências em relação à prática dos registros de ordens e ocorrências.  

Além dos conteúdos dos registros de ordens e ocorrências e das entrevistas 

aplicadas, são também dados de análise as informações transcritas geradas nas sessões 

reflexivas, registradas, neste estudo, como sessão reflexiva 01, 02, 03 e 04.  
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3 LETRAMENTO: NATUREZA E COMPLEXIDADE 

3.1 SITUANDO O FENÔMENO DO LETRAMENTO 

As discussões sobre o letramento, tal como enfatiza Descardeci (1997), iniciaram-

se após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e em vários países da Europa, como 

França, Bélgica e Inglaterra, motivadas pelo fato de os indivíduos jovens e adultos 

alfabetizados não conseguirem atender com êxito às exigências cotidianas de leitura e de 

escrita.  

No Brasil, essas discussões despontaram na segunda metade da década de 1980 e, 

durante algum tempo, estiveram voltadas para a alfabetização, ocasionado, por vezes, o 

emprego do termo letramento como sinônimo de alfabetização. Na tentativa de estabelecer 

uma distinção entre ambos, vários estudos foram realizados. A exemplo disso, temos as 

publicações de Soares (2001), Tfouni (2004), Mortatti (2004), dentre outras que buscam 

apresentar definições acerca do ato de alfabetizar, assim como dos termos “alfabetização” e 

“letramento”. 

Na concepção de Soares (2001, p. 31 e 39),  

alfabetizar é ensinar a ler e escrever, o que torna o indivíduo conhecedor do 
código escrito. Alfabetização, por sua vez, constitui na ação de alfabetizar, 
enquanto que letramento é o estado ou condição obtido pelo grupo social ou 
sujeito como consequência de ter-se apropriado da escrita e das práticas 
sociais que a envolvem (Grifo da autora). 

Em direção à superação da forte ligação estabelecida entre letramento e 

alfabetização, Kleiman (1995) afirma que o termo letramento passa a ser empregado com 

vistas a separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre alfabetização, 

cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da 

escrita. 

Ultrapassando essa perspectiva que vincula o letramento à alfabetização, os 

estudos contemporâneos realizados no Brasil passam a seguir as tradições americanas e 

europeias, dando ênfase ao que as pessoas realizam ao fazer uso da leitura e da escrita, frente 

às exigências requeridas pelas demandas dos âmbitos social, pessoal, profissional, religioso, 

dentre outros. 

Assim, tomando por base os pressupostos de Scriber e Cole (1981), Kleiman 

(1995) define o letramento como um conjunto de práticas sociais que utilizam a escrita como 
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um sistema simbólico e tecnológico, em contextos específicos, com vistas a tratar de objetivos 

específicos. 

O letramento sob essa ótica é concebido como um fenômeno que compreende o 

que as pessoas fazem por meio da leitura e da escrita em determinados contextos, movidas 

pelas exigências inerentes às diversas situações de interação, objetivando dar conta de 

propósitos estabelecidos. 

Diante disso, são as demandas comunicativas que mobilizam o sujeito a fazer uso 

da leitura e da escrita não como habilidades meramente técnicas, mas como práticas que se 

efetivam em conformidade com os aspectos sociais e culturais da realidade em que se insere a 

situação comunicativa. Isso justifica o fato de o letramento ser instituído como uma prática 

social situada. 

Essa concepção de letramento distancia-se do que propõe o modelo autônomo 

proposto por Street (1984), para quem o termo “letramento” esteve, durante muito tempo, 

correlacionado a um conjunto neutro de habilidades proporcionadas pelo domínio da escrita, 

sendo esta entendida como uma tecnologia adaptável, transferível e aplicável a qualquer 

contexto de uso, independentemente dos determinantes de natureza social e cultural. 

Ao focalizar a ideia de que a escrita é um produto suficiente em si mesmo, o 

modelo de letramento autônomo postula que, ao assimilarem os processos de codificação e 

decodificação das palavras, os sujeitos estariam aptos a aplicar esses conhecimentos aos mais 

diferentes contextos.  

Com efeito, o letramento se constituiria simplesmente num conjunto de 

habilidades técnicas a ser assimilado, caracterizando-se como capacidades neutras e 

universais ajustáveis às mais diversas culturas e situações. Nesse sentido, a escrita passa a ser 

concebida como um produto fechado, não situado, autossuficiente, passível de interpretação, 

independentemente da situação em que se insere ou dos contextos de uso e produção.  

Ao contrário disso, o letramento como prática social associa-se ao que propõe o 

modelo ideológico concebido por Street (1984). Nessa perspectiva, reside a ideia de que é no 

interior das práticas sociais efetivadas em uma dada situação que o letramento se realiza 

efetivamente, admitindo variabilidade de contexto para contexto, de propósito para propósito, 

como também de uma realidade cultural para outra.  

Essa concepção rejeita generalizações sobre as consequências das práticas da 

leitura e da escrita. Como todas as situações que focalizam a língua em uso, o letramento se 

constitui, portanto, em um fenômeno não neutro, mas ideológico, de modo que compreende 
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posições ideológicas capazes de se efetivarem de modo implícito ou explícito, tendo suas 

práticas moldadas por instituições sociais e por relações de poder que as envolvem. Em meio 

a essas relações de poder, é comum algumas formas de letramento se sobressaírem, tornando-

se mais dominantes ou, até mesmo, mais influentes que outras. 

Para entender o fenômeno com base nas ideologias que os envolvem, faz-se 

necessário considerar como princípio básico o fato de que o letramento deve ser visto como as 

demais práticas sociais, levando em conta as relações de poder que permeiam as estruturas 

sociais e culturais em que se efetivam os eventos e suas respectivas práticas. 

Para situar as relações de poder e a concepção de ideologia no âmbito do 

letramento, é importante mencionar a noção de poder fundamentada no pensamento de 

Giddens (1984). Para o autor, o poder consiste na capacidade que os indivíduos ou as 

instituições que o representam possuem para lançar mão de algum tipo de discurso no intuito 

de agir em determinado contexto social.  

Esse poder, na percepção de Fairclough (2001, apud MEURER, 2005, p. 93), se 

instaura por intermédio de suas relações, podendo se manter ou ser reestruturado pelo 

posicionamento ideológico, o qual passa a ser compreendido como significações e formas de 

ver o mundo que, muitas vezes, se manifestam por meio de textos escritos, na perspectiva de 

manter ou mudar formas de poder.  

Dada a diversidade das situações de interação em que o letramento acontece, os 

significados que a escrita assume para um determinado grupo social depende dos contextos e 

das instituições em que ela se efetiva. De acordo com Baynham (1995), a escrita não é 

percebida como uma tecnologia transferível de situação para situação, mas como uma prática 

particular em cada contexto, estando susceptível a mudanças e particularidades inerentes às 

esferas socioculturais em que se estabelecem. Essa afirmação corrobora a ideia de Barton e 

Hamilton (1998) ao defenderem que há letramentos diferentes para situações sociais 

igualmente diversas, ressaltando o caráter situado do fenômeno do letramento. 

Face ao dinamismo e às demandas que envolvem as situações sociais, as práticas 

de letramentos estão sempre passíveis às mudanças. Assim sendo, essas práticas tendem a 

surgir e a se renovar por meio de processos informais de aprendizado e de estruturação de 

sentido que se configura mediante a internalização de processos sociais vivenciados pelos 

sujeitos que lançam mão dessas práticas. 

Dado esse processo de constituição múltipla, são as vivências experienciadas, por 

meio de situações sociais diversas, que favorecem aos sujeitos a construção de conhecimentos 
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acerca dessas práticas e, consequentemente, a condição de saber atuar diante das 

circunstâncias em que as atividades de leitura e de escrita são práticas indispensáveis. 

As práticas de letramento, segundo Barton e Hamilton (1998), estão inseridas em 

práticas sociais mais abrangentes. Desse modo, as atividades de leitura e de escrita 

instauradas, por exemplo, no trabalho da enfermagem hospitalar situam-se num campo mais 

amplo que é o das práticas de letramento institucional.  

Isso significa que as práticas de letramento estão relacionadas numa rede de outras 

práticas de naturezas e propósitos diversos, cuja efetivação exigirá a implementação de 

inúmeras formas de leitura e de escrita. 

Essa perspectiva de letramento fundamenta-se no que Barton e Hamilton (1998) 

denominam de letramento múltiplo. Suas práticas podem se instaurar no âmbito de inúmeras 

agências de letramento. Nessa direção, temos o letramento instituído nos âmbitos escolar e 

acadêmico, nos campos familiar, religioso, jurídico e na área do trabalho, dentre outros 

domínios.  

Como prática social, o letramento deve ser concebido como atividade situada e 

moldada pelas relações de poder e ideologias. Suas práticas se configuram como modos por 

meio dos quais os membros de cada grupo lançam mão dos seus conhecimentos sobre a 

escrita, movidos por inúmeros propósitos, com vistas a atender às demandas dos contextos e 

instâncias sociais. 

Nesse sentido, investigar essas práticas sob a ótica dos estudos do letramento ou, 

mais precisamente, sob uma abordagem de natureza social e ideológica significa teorizar o 

fenômeno segundo a orientação de proposições estabelecidas por Barton e Hamilton (1998). 

São elas:  

• o letramento é melhor entendido como um conjunto de práticas sociais 

efetivada em eventos mediados por textos escritos; 

• existem diferentes tipos de letramento associados a diferentes tipos de 

contextos; 

• as práticas de letramento são moldadas por instituições e relações de poder; 

• as práticas de letramento se enquadram em metas sociais em práticas culturais 

mais amplas; 

• o letramento está historicamente situado; 



35 
 

 
 

• as práticas de letramento estão em constante transformação, algumas se 

renovam enquanto que outras despontam socialmente mediante as demandas 

do contexto de interação. 

Nessa abordagem para o letramento, muitos esforços têm sido concentrados em 

pesquisas que focalizam as práticas de letramento desenvolvidas em diversas instâncias que 

incluem domínios sociais e institucionais, como o familiar, o acadêmico, o religioso, o 

empresarial, o comercial, da saúde e outros tantos. 

3.2 O LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL 

As demandas sociais nos movem a se apropriar da leitura e da escrita, em diversas 

circunstâncias, para atender a uma multiplicidade de propósitos. Assim, ao empregarmos as 

habilidades de ler e escrever para executar exigências requeridas pelas inúmeras situações, 

seja no contexto do trabalho, seja no da academia, seja no do ambiente familiar, dentre outros, 

estamos desenvolvendo práticas de letramento. 

Em razão de serem situadas, essas práticas podem variar de acordo com a 

audiência, com as circunstâncias em que nos encontramos, com a atividade que 

desempenhamos, com os objetivos que nos propomos a alcançar, com o tempo e o local em 

que se efetivam e com os participantes e suas respectivas representações e posições. 

A consideração do letramento como prática exige que se defina em que consistem 

as práticas sociais e, por consequência, em que consiste o letramento como prática social. Para 

tanto, recorreremos aos postulados estabelecidos por Chouliaraki e Fairclough (1999), assim 

como aos fundamentos propostos por Bourdieu (1983).  

Na visão de Chouliaraki e Fairclough (1999), as práticas se constituem em modos 

habituais ligados a momentos e lugares em particular, mediante as quais as pessoas aplicam 

recursos materiais ou simbólicos para agirem juntas no mundo. 

De acordo com os autores, as práticas se delineiam a partir de três características 

básicas. A primeira evidencia as práticas como forma de produção da vida social. A produção, 

nesse âmbito, se reveste de um sentido mais amplo, sendo compreendido não somente como 

produção econômica, mas também como produção política e cultural. 

A segunda aponta para a inserção de cada prática numa rede de relações com 

outras práticas que determinam, a partir do exterior, suas propriedades internas. As 

articulações dessas práticas, dentro e através das redes, são definidas por relações de força e 

dominação. Por meio delas, os sujeitos são posicionados em relação aos outros de modo que 
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alguns se tornam capazes de assimilar a ação de outros em sua própria ação e, por 

consequência, amenizar a capacidade de ação desses últimos. 

A terceira característica evidencia a noção de que as práticas compreendem um 

elemento reflexivo. Essa particularidade ressalta a condição que as pessoas detêm de construir 

representações acerca do que fazem como parte do que realizam. 

As proposições apresentadas pelos autores acenam a quebra da oposição entre 

teoria e prática, baseando-se na existência de uma estreita relação entre ambas ou, mais 

precisamente, no pensamento de que as representações reflexivas geradas pelas pessoas já 

são, em certo sentido, teorias acerca de suas respectivas práticas. 

Para Bourdieu (apud WACQUANT, 2000), as práticas são estabelecidas não 

como um precipitado mecânico de ditames estruturais, tampouco como o resultado da 

perseguição intencional de objetivos pelos agentes, mas como uma relação dialética entre a 

situação e o habitus. 

Apoiado, por um lado, na noção das estruturas sociais externas, enquanto campos 

de posições sociais que se constroem em processos históricos e, por outro, nas estruturas 

sociais internalizadas, incorporadas ao agente em forma de percepção, pensamento e ação, o 

autor vê a prática como resultado da proposição de dois conceitos: o de habitus e o de campo. 

Segundo postula Bourdieu (1982, p. 37-38), o habitus pode ser definido como  

sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 
experiências, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de 
apreciação, de ações e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças a transferências analógicas de esquemas. 

Parafraseando: o habitus é um conjunto de esquemas construídos a partir de 

conhecimentos experienciais disponibilizados pelos agentes por intermédio de inúmeras 

fontes, as quais possibilitam gerar uma diversidade de práticas compatíveis com as mais 

diferentes situações vivenciadas. 

Trata-se, segundo Wacquant (2000), de uma espécie de gramática geradora de 

práticas que nos oportuniza, mediante os esquemas que construímos, tratar de um conjunto de 

objetos, de situações ou de problemas que nos são colocados cotidianamente. 

Com efeito, é a partir do habitus que os agentes produzirão suas práticas. Esse 

habitus compreende as estruturas geradas no grupo em que foi formado o agente. Essas 

estruturas influenciarão a produção de seus pensamentos e suas práticas, formando um 

conjunto de esquemas práticos de percepção, de divisão do mundo em categorias, capaz de 
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conduzir esse agente a estabelecer, nas circunstâncias vividas, práticas configuradas sob a 

forma de apreciações, distinções, valorizações, entre outras. 

Esse conceito, na visão de Setton (2002), além de conciliar a aparente oposição 

entre a realidade exterior e as realidades individuais, é também capaz de expressar o diálogo 

entre os mundos objetivo e subjetivo das individualidades.  

Nesse sentido, o habitus é definido como um sistema de esquemas individuais, 

socialmente construído por disposições estruturadas no social e estruturantes nas mentes dos 

agentes, adquiridos nas e pelas vivências práticas, direcionado para funções e ações do agir 

cotidiano. 

Discorrendo sobre o conceito, Wacquant (2000) designa o habitus como uma 

competência prática adquirida na ação e para a ação, que opera sob o nível da consciência. 

Para ele, o habitus não se resume a uma aptidão natural, mas sim social e, por essa razão, é 

variável através do tempo, do lugar e, sobretudo, através das distribuições de poder. 

O habitus é transferível para vários domínios de prática, igualmente durável, 

porém não estático ou eterno, haja vista que as disposições socialmente montadas podem ser 

corroídas, contrariadas e, até mesmo, desfeitas pela exposição a novas forças externas. O 

conceito de habitus também introduz, de acordo com Wacquant (2000), um defasamento e, 

muitas vezes, um hiato entre as determinações passadas que o produziram e as determinações 

atuais que o interpelam. 

Retomando o conceito, Corcuff (2001, p. 51) ressalta que o habitus pode ser 

definido como a maneira que as estruturas sociais se exprimem em nossas cabeças e em 

nossos corpos, pela interiorização da exterioridade. Em outras palavras, o autor afirma que o 

habitus é, de certa forma, estruturas sociais de nossa subjetividade, compreendendo 

inicialmente nossas primeiras experiências, as quais, segundo o autor, formam o nosso 

habitus primário, cuja constituição é complementada pelas nossas vivências da vida adulta 

que, por seu turno, compõem o nosso habitus secundário. 

Na visão de Corcuff (2001, p. 51), o habitus se configura como individual ou de 

classe. O individual é unificador e singular. O de classe é constituído por habitus individual 

que integra de maneira específica uma diversidade de experiências sociais. Segundo o autor, 

há igualmente as classes de habitus que, por sua vez, seriam constituídas por habitus 

próximos, no que se refere, por exemplo, a condições de existência e de trajetória do grupo 

social de vinculação. 
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A concepção de prática proposta por Bourdieu está fundamentada na proposição 

dos conceitos de habitus e de campo. Este, por sua vez, se constitui, na visão de Corcuff 

(2001, p. 53), como a esfera da vida social que se autonomizou progressivamente através da 

história, em torno das relações sociais, de conteúdos e de recursos próprios. 

Cada campo é considerado como um espaço de forças e, ao mesmo tempo, um 

campo de lutas. Enquanto campo de forças, ele é marcado por uma distribuição desigual de 

recursos e por uma relação de forças entre dominantes e dominados. Enquanto campo de 

lutas, o campo se estabelece como o espaço onde os agentes sociais se confrontam para 

conservar ou transformar essa relação de forças. 

Considerando-se o letramento como uma prática social, afirmamos que ele se 

constitui em modos habituais de leitura e de escrita ligados a momentos e lugares em 

particular, mediante os quais as pessoas aplicam esses recursos para agirem juntas no mundo, 

mas especificamente nas inúmeras circunstâncias sociais e institucionais em que essas 

habilidades são requeridas.  

Assim entendido, utilizar-se da leitura e da escrita para responder a exigências 

sociais como narrar ou relatar fatos; solicitar ou conceder esclarecimentos; seguir ou 

prescrever orientações; divulgar ou obter informações constituem-se práticas de letramento 

frequentemente implementadas pelos sujeitos nas situações de interação em que atuam. 

Como prática social, o letramento consiste numa produção da vida social. Nesse 

sentido, a leitura e a escrita se instauram como usos que se efetivam no âmbito da interação, 

no estabelecimento das relações sociais, mediante as quais os sujeitos podem agir, interagir e 

também se posicionar perante os outros, dependendo das situações vivenciadas. 

Cada prática de letramento encontra-se inserida em um sistema de inter-relações 

com outras práticas que se estabelecem numa dada esfera social. Nesse sentido, o letramento 

se efetua em meio a um contingente de outras práticas. A esse respeito, é ilustrativo afirmar 

que o uso dos registros de ordens e ocorrências e das demais práticas de escrita da 

enfermagem se insere entre outras práticas realizadas no domínio institucional da 

enfermagem, as quais se relacionam às tarefas do cuidar, que integram o cotidiano de trabalho 

dos profissionais da área no espaço hospitalar, dentre as quais se referem às práticas do 

orientar.  

Além dessas práticas do cuidar e do orientar, realizar anotações ou, mais 

especificamente, registrar as ordens e ocorrências em livros ou expressar informes no 

prontuário do paciente, elaborar uma escala de trabalho para os profissionais da enfermagem, 
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requerer por escrito a liberação de medicamentos, rotular frascos para identificar a medicação 

a ser administrada aos pacientes são procedimentos que implicam o uso da leitura e da escrita. 

A inclusão das práticas de letramento no âmbito de outras práticas denota a sua relação com 

outras ações sociais.  

Esse sistema de inter-relações entre práticas prevê os posicionamentos dos 

sujeitos em relação aos outros. Conforme defende Chouliaraki e Fairclough (1999), as 

articulações das práticas são estabelecidas por relações de força e dominação, as quais 

possibilitam aos sujeitos se posicionarem em relação aos outros de forma que alguns se 

tornem capazes de assimilar a ação de outros na sua própria ação.  

O modo como alguns sujeitos se posicionam e discorrem sobre suas práticas 

influenciam outros sujeitos. Isso pode ocorrer em razão das vivências experienciadas por 

esses sujeitos e de sua condição de assumir funções hierarquicamente superiores em relação 

aos demais. Nesse sentido, observamos a prática social não somente como meio de agir sobre 

o mundo, mas também, especialmente, como maneira de o sujeito agir sobre o outro, o que 

torna evidente o estabelecimento das relações de poder e dominação na linguagem. 

Essas relações de poder e dominação se instauram no âmbito de uma instituição 

social ou, até mesmo, em um campo de forças, conforme propõe Bourdieu (apud CORCUFF, 

2001, p. 53). O letramento entendido como prática social situada se efetiva no contexto de 

uma estrutura ou instituição social, estando, portanto, sob a interferência de seus campos de 

força.  

Vale destacar que essas estruturas e instituições sociais contribuem para a geração 

das práticas de letramento, assim como para a definição de normas e convenções que norteiam 

a implementação dessas práticas.  

Em face da diversidade de estruturas e instituições sociais em que as práticas de 

letramento se inserem, elas variam e apresentam singularidades de acordo como os segmentos 

estruturais da esfera social particular ou do quadro institucional em que elas se efetuam.  

Assim como há diferentes instituições e contextos sociais, há inúmeras 

orientações de letramento que se associam a diferentes estruturas e instituições sociais. Como 

evidência, temos, portanto, os diversos mundos de letramento12, dentre os quais se situam o 

letramento familiar, acadêmico, religioso, no trabalho e tantos outros.  

                                                 
12 Designação encontrada em Barton (1994). Sua menção ressalta o fato de que os diversos grupos sociais 
implementam práticas sociais que possibilitam o desenvolvimento de habilidades singulares de leitura e de 
escrita. 
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Enquanto prática social, o letramento também envolve a compreensão de que a 

leitura e a escrita contemplam um componente reflexivo. Nesse sentido, evidencia-se a ideia 

de que as pessoas pensam e constroem representações acerca do que fazem com a linguagem. 

Essa condição de estabelecer representações acerca das referidas práticas se fundamenta na 

perspectiva de que os sujeitos tendem a buscar depreender e a procurar explicar o que 

realizam ou vivenciam em seu cotidiano.  

Essas representações, de acordo com Moscovici (1984), se formalizam como um 

conjunto de conceitos, proposições e explicações originárias da vida cotidiana, no curso das 

comunicações interpessoais, por intermédio das quais os sujeitos objetivam explicar e se 

posicionar frente às questões com que se deparam. 

As práticas sociais, vistas sob a perspectiva de Bourdieu (1983), podem ser 

definidas não como procedimentos previsíveis ou preestabelecidos, de execução restringida 

por regras, mas sim a partir de uma relação dialética firmada entre situação e habitus.  

No que se refere ao letramento, as práticas de leitura e de escrita se efetivam por 

meio de uma inter-relação entre os aspectos vinculados à esfera social e o conjunto de 

esquemas construídos pelos sujeitos em espaços de aprendizado que favorecem a geração de 

práticas compatíveis com as mais diferentes situações em que são requeridos usos de leitura e 

de escrita. Esse conjunto de esquemas de caráter individual, construídos socialmente, 

constitui-se no que o autor denomina de habitus.  

Com efeito, o habitus se estabelece como aptidão cognitiva construída 

socialmente em relação à leitura e à escrita ou, mais precisamente, no que se refere à 

aplicação dessas habilidades nos vários domínios sociais, estando essas aptidões passíveis às 

influências do contexto sócio-histórico, o que as configura, portanto, como um esquema 

mutável.  

Além do habitus individual, existem o habitus de classe e as classes de habitus. 

Baseando-nos em postulados de Corcuff (2001), definimos o habitus de classe como aquele 

que é desenvolvido especificamente por uma categoria ou segmento social ao lidar com 

artefatos escritos. Assim entendido, temos como exemplo o habitus dos profissionais 

inseridos nas categorias da enfermagem, da docência, da advocacia, entre outras. 

As classes de habitus, por sua vez, envolvem aqueles que são empregados para 

concretizar práticas específicas dentro de uma instância social ou de um quadro institucional 

em particular. No letramento da enfermagem hospitalar existem classes de habitus que são 

próprias da área. Como exemplo disso, temos os procedimentos adotados por técnicos e 
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auxiliares para elaborar os registros de ordens e ocorrências, o que inclui o uso de anotações 

preliminares, consulta a outras fontes de informação, como os prontuários de paciente e 

escalas de trabalho dos profissionais plantonistas, verificação da disponibilização de 

medicação, equipamentos e materiais, dentre outras. 

Para a elaboração desses registros, os profissionais adotam duas espécies de 

habitus. A primeira consiste em realizar os registros de ordens e ocorrências por etapas, 

textualizando seu conteúdo na medida em que os acontecimentos vão surgindo no decorrer do 

plantão. A segunda compreende a execução integral do registro ao final de cada turno de 

trabalho, subsidiada, em geral, por anotações preliminares. 

Os modos de procedimentos que integram a classe de habitus adotada pelos 

profissionais da enfermagem para a construção de registros configuram-se como formas de 

agir executadas cotidianamente no intuído de dar conta de uma prática de escrita requerida 

institucionalmente e postulada legalmente pelas normas que regulamentam o ofício da 

enfermagem. 

Estabelecido a partir de procedimentos que possibilitam o sujeito a lançar mão da 

leitura e da escrita, o letramento como prática social busca atender à diversidade de demandas 

comunicativas instauradas nos múltiplos domínios sociais e institucionais, inclusive da esfera 

da enfermagem hospitalar. 

3.3 O LETRAMENTO NO CONTEXTO DO TRABALHO  

Pensar o letramento como prática social implica pensar o modo como as pessoas 

usam a leitura e a escrita como recursos simbólicos para agirem juntas no mundo e 

contemplar demandas de comunicação que lhes são requeridas cotidianamente frente às 

inúmeras situações sociais. 

Não se trata então de pensar o letramento como fenômeno neutro ou não situado, 

mas como um conjunto de habilidades práticas de leitura e de escrita utilizadas em situações 

reais no âmbito das inúmeras instituições sociais. 

Dependendo dos domínios, isto é, das instâncias sociais em que se formalizam as 

práticas, o letramento se instaura como fenômeno múltiplo capaz de se estabelecer nos mais 

diversos contextos de interação humana, ou seja, no âmbito familiar, acadêmico, religioso, 

profssional, entre tantos outros campos sociais. 

Nesses domínios, o letramento no local de trabalho tem se constituído tópico de 

interesse nos estudos que versam sobre o fenômeno em questão. Abordar o letramento no 
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campo do trabalho implica pesquisar de que maneira os sujeitos lidam com as práticas da 

leitura e da escrita para efetivar as tarefas que lhes competem ao exercer uma atividade 

laboral. 

Assim, ler e preencher formulários, realizar cálculos e anotações, receber e 

responder correspondências, elaborar projetos e relatórios, listar tarefas executadas ou 

solicitadas para execução, construir e corrigir atividades escritas, ler e divulgar comunicados 

são práticas de letramento que estão presentes em alguns dos múltiplos segmentos que 

constituem o abrangente campo do trabalho humano. 

Diante da diversidade de suas práticas, o letramento no trabalho tem despertado a 

intenção de pesquisadores. A ocorrência significativa de estudos voltados para essa área é 

ressaltada por Baynham e Prinsloo (2001), ao mencionarem os trabalhos de Gowen (1992), 

Gree et al. (1996), Hul et al.(1998), realizados nos Estados Unidos, assim como os de Farrell 

(1997, 2000), O’ Connor (1994) e Black (1995, 1998) na Austrália.  

Nessa área, incluem-se também abordagens desenvolvidas no Brasil, como é o caso 

dos trabalhos elaborados por Descardeci (1997), como também por Kleiman e Silva (2008), 

que versam sobre letramento no espaço de trabalho. 

A relevância de se estudar o letramento no trabalho, segundo Baynham e Prinsloo 

(2001), reside na possibilidade de encaixar as suas práticas em contextos particulares, isto é, 

em situações reais do cotidiano que abrangem inúmeras vivências experienciadas pelos 

sujeitos, as quais não se restringem apenas ao espaço escolar e suas atividades, mas também 

enfatizam a maior parte dos estudos que versam sobre o letramento.  

Ao focalizarmos o letramento no local de trabalho, estamos concebendo-o não 

apenas como um fenômeno situado, mas também como fenômeno múltiplo, visto que sua 

efetivação é motivada pelos inúmeros usos da leitura e da escrita, estabelecidos em 

atendimento às demandas de comunicação que ocorrem em um dado contexto laboral.  

Desse modo, assim como são diversas as exigências que permeiam uma mesma 

atividade de trabalho em termos de habilidades de linguagem, também são múltiplas as 

práticas de letramento estabelecidas no campo do trabalho, instauradas não somente para 

atender demandas ligadas ao desempenho da função, como também à formação, ao 

aperfeiçoamento profissional e ao recrutamento e seleção para ocupação de cargos na área.  
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À luz dos pressupostos que fundamentam as ciências do trabalho com foco na 

relação linguagem e trabalho, os usos da leitura e da escrita, como práticas discursivas do 

campo profissional, são concebidos como práticas linguageiras13.  

Essa relação, para Nouroudine (2002), se instaura a partir de três perspectivas que 

se intercomplementam: a linguagem como trabalho, a linguagem no trabalho e a linguagem 

sobre o trabalho. 

O letramento como trabalho compreende usos de leitura e de escrita configurados 

na linguagem do fazer ou, até mesmo, da linguagem que acompanha o próprio fazer 

profissional de uma dada categoria.  

Ao discorrer sobre essa dimensão, Nouroudine (2002) enfoca a linguagem como 

atividade que integra aspectos estratégicos disponíveis em três níveis: a linguagem 

endereçada para o outro, a linguagem voltada para si mesmo e a linguagem centrada no 

nível do mínimo dialógico que se baseia na ótica bakhtiniana. Esses três níveis estão 

direcionados para os desafios que envolvem a realização do trabalho e para os propósitos que 

movem as tarefas profissionais.  

Os níveis de linguagem centrados no outro ou no próprio sujeito compreendem, 

por um lado, as formas orais e escrita que ele utiliza para se remeter às demais pessoas 

engajadas na realização de uma dada tarefa e, por outro lado, as formas que ele, como sujeito, 

dirige a si mesmo para acompanhar e nortear suas respectivas ações no momento em que 

executa suas atividades no trabalho. Ambos os níveis sintetizam as formas de linguagem 

dirigidas ao coletivo e ao sujeito protagonista, em particular, frente à realização de uma 

atividade laboral situada em tempo e lugares específicos.  

O terceiro nível, por sua vez, manifesta-se por meio de um pensamento que ocorre 

concomitantemente ao fazer discursivo, sem necessariamente ser verbalizado, constituindo-se 

no nível dialógico inspirado na concepção bakhtiniana, cuja postulação reconhece a existência 

de um enunciado anterior, assim como uma atitude responsiva do sujeito em relação ao 

enunciado proposto. 

A perspectiva da linguagem no trabalho compreende as mais variadas práticas 

linguajeiras que se desenvolvem durante as circunstâncias de trabalho ou, mais precisamente, 

em situações em que se processam a atividade profissional.  

                                                 
13 Designação inicialmente utilizada por Grant Jonhnson e Caplan (1979) e, posteriormente, retomada por 
Lacoste (apud NOUROUDINE, 2002), fazendo referência à relação linguagem e trabalho.  
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Essa situação de trabalho, nas palavras de Lacoste (apud NOUROUDINE, 2002 p. 

23), abarca não somente o ambiente da atividade, mas também as condições objetivas em que 

ela se executa, incluindo as coerções de toda ordem que repercutem sobre os sujeitos.  

Nesse âmbito, a linguagem é circundante e não precisa, necessariamente, fazer 

parte da atividade desenvolvida ou manter alguma ligação com a tarefa realizada, o que 

significa dizer que, no âmbito do trabalho, podem ser implementadas práticas linguajeiras 

focadas em tópicos de natureza diversa, inclusive em conteúdos não vinculados às atividades 

desenvolvidas no contexto de trabalho. 

A despeito de não estarem vinculados às atividades de trabalho, esses 

intercâmbios ou interações são, na percepção de Nouroudine (2002), importantes e 

necessários, visto que, além de possibilitarem trocas nas situações de trabalho, contribuem 

para a descontração e para a minimização dos efeitos da fadiga física e mental dos sujeitos 

que estão em atividade.  

Sobre os efeitos desses intercâmbios, isto é, dos contatos estabelecidos por 

intermédios das práticas linguajeiras, Faïta e Donato (1997, p. 155) afirmam que essas trocas 

são de caráter instável, situando-se, por um lado, entre o fugaz e o informal e, por outro, entre 

o estruturado e o normatizado, sem prejuízos para os momentos de coexistência. Sendo assim, 

as interações ou intercâmbios podem ocorrer em situações fortuitas em que as práticas de 

linguagem envolvam não apenas descontração e brincadeiras, mas também tarefas que exigem 

maiores formalidades.  

Essa coexistência de intercâmbios de natureza diversa pode contribuir para a 

minimização de formas fluidas de gestão da atividade coletiva relacionadas à conservação do 

estado de vigília, à gestão do tempo no trabalho, à supressão do caráter dramático da atividade 

etc.  

A linguagem sobre o trabalho parte do pressuposto da linguagem como uma 

prática que se reporta às atividades do trabalho, que interpreta o fazer. Sua efetivação ocorre 

em situações onde os sujeitos têm a oportunidade de discorrer acerca do que realizam no 

exercício de uma atividade profissional.  

O falar sobre as atividades laborais pode ocorrer em situações inerentes ao próprio 

turno de trabalho, em reuniões e encontros viabilizados por coordenadores de setores e 

gestores da instituição, como também em situações de pesquisa e, até mesmo, em 

circunstâncias de descontração. 
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Assim como são múltiplas as situações em que o falar sobre o trabalho acontece, 

também são diversos os propósitos que suscitam sua efetivação. Nessa perspectiva, fala-se 

sobre tarefas implementadas, assim como acerca de outros aspectos referentes ao fazer, na 

tentativa de comunicar ações desenvolvidas, avaliar a qualidade dos serviços prestados, 

apontar dificuldades e problemas que requerem medidas interventivas, justificar 

procedimentos e decisões adotadas perante determinadas situações, dentre outros fins. 

As três perspectivas de linguagem referidas por Nouroudine (2002) contribuem 

para retratar diferenças e as ligações estabelecidas na relação linguagem e trabalho. 

3.3.1 O letramento no trabalho da enfermagem hospitalar 

Fundamentando-nos na proposição de Nouroudine (2002) acerca da linguagem e 

trabalho, mais especificamente, na perspectiva com que aborda a questão, procuraremos, a 

partir de então, discorrer sobre o letramento no contexto hospitalar, focalizando-o como 

letramento no trabalho, letramento como trabalho e letramento sobre o trabalho.  

No contexto da enfermagem, a perspectiva do letramento no trabalho abrange as 

mais diversificadas práticas de escrita que se desenvolvem e circulam em situações cotidianas 

inerentes à atividade profissional da enfermagem. A efetivação dessas práticas busca atender a 

múltiplos propósitos situados ou não no âmbito do cuidar.  

No que se refere à tarefa do cuidar ou à prestação da assistência aos usuários dos 

serviços hospitalares, as práticas de letramento envolvem as anotações em prontuários e em 

registros de ordens e ocorrências, a identificação e rotulação de medicamentos para 

administração a pacientes, as prescrições médicas para realização de exames e seus 

respectivos resultados, o preenchimento de formulários para informar casos de patologias 

epidêmicas, as notificações de tópicos pontuais utilizadas como subsídios à elaboração dos 

registros de ordens e ocorrências etc.  

Quanto às práticas de letramento que não se encontram diretamente vinculadas à 

esfera do cuidado, estão as escalas de serviço, os comunicados em murais de avisos, os 

quadros de aniversários dos profissionais do setor, os formulários para requerimentos de 

licenças e afastamento de funcionários, dentre outros. 

A perspectiva do letramento como trabalho se instaura no âmbito da enfermagem 

partindo do pressuposto de que as tarefas da área não se restringem unicamente ao exercício 

do cuidar, compreendendo, assim, a realização de práticas de escrita que textualizam 

informações referentes a esse cuidar.  
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Com efeito, além da prestação da assistência, as práticas de escrita também fazem 

parte das atribuições do ofício da enfermagem. Assim, compete ao profissional da 

enfermagem lançar mão do letramento durante o exercício de suas funções para implementar 

práticas de escritas instituídas como atividades na área. 

Dentre entre essas práticas, os prontuários de pacientes e os registros de ordens e 

ocorrências se estabelecem como anotações mais recorrentes no domínio da enfermagem 

hospitalar. Sua efetivação focaliza o fazer profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares no 

desempenho de suas atividades em relação ao tratamento do paciente e ao trabalho do setor 

durante cada plantão.  

No campo do trabalho referente à enfermagem, há ainda espaço para o 

desenvolvimento da linguagem sobre o trabalho. Nesses espaços, os profissionais, imbuídos 

numa perspectiva de linguagem que interpreta as ações vivenciadas, falam acerca dos 

procedimentos que executam, assim como das pendências surgidas durante os plantões, 

posicionando-se, inclusive, em relação a elas e, igualmente, em relação às ações executadas 

pelos parceiros de trabalho e pelos pacientes atendidos. 

Um exemplo da linguagem sobre o trabalho encontra-se instaurado no texto das 

anotações de enfermagem, mais especificamente, nos registros de ordens e ocorrências. Neles, 

os enfermeiros e técnicos em enfermagem expressam, a partir de sua perspectiva e de seu 

modo de perceber a atividade realizada, os feitos, os procedimentos e as pendências a serem 

resolvidas no tocante à assistência aos usuários dos serviços hospitalares, inclusive sobre as 

condições de trabalho, os materiais e equipamento disponibilizados pela instituição. 

Através desses registros, os membros da equipe apresentam e recebem 

informações que os possibilitam um constante partilhar de ideias sobre o trabalho. Assim, a 

realização de leituras diárias a cada início de turno de trabalho, como também a produção de 

anotações, ao final do expediente, faz com que todos os membros do grupo possam, por meio 

do contato com as práticas da leitura e da escrita, falar e se inteirar acerca das atividades que 

executam ou são executadas pelos demais membros do setor. 

O fato de se pronunciar acerca do trabalho realizado é suscitado por múltiplas 

intenções. Esse falar sobre o trabalho, configurado nos registros de ordens e ocorrências, é 

motivado pelos propósitos de comunicar, documentar ou solicitar a execução de tarefas, 

dentre outros objetivos. 

As informações contempladas em sua textualidade, além de se constituírem 

elementos indicadores da qualidade ou das debilidades quanto à efetivação dos procedimentos 
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atribuídos à enfermagem, são também instauradas como provas ou respaldo legal para a 

instituição hospitalar e equipe de trabalho em casos de litígios ou de auditorias. 

Os registros sobre o trabalho da enfermagem podem favorecer o planejamento e a 

promoção de ações, tipo: palestras, reuniões e encontros, as quais objetivam conduzir a equipe 

de profissionais a estudar e a discutir mais significativamente sobre suas atividades para, a 

partir de então, poder analisar e avaliar questões desfavoráveis, tendo como foco a correção 

ou o aperfeiçoamento de práticas, sobretudo no que diz respeito à elaboração dos registros. 

3.4 LETRAMENTO E ÉTICA 

No que diz respeito à dimensão ética, é possível ressaltar que em todos os 

segmentos sociais as práticas humanas encontram-se submetidas a regras, costumes e valores. 

Assim entendido, há um conjunto de princípios que norteiam a convivência e as ações 

humanas em todas as esferas sociais e institucionais.  

Os princípios éticos se constituem parâmetros mediante os quais os sujeitos 

podem avaliar suas possibilidades e restrições em relação às suas ações, o que torna possível a 

implementação de uma espécie de consciência moral capaz de conduzi-los a julgar o que se 

estabelece como procedimento adequado ou inadequado, correto ou não correto, justo ou 

injusto, mediante determinadas circunstâncias inerentes aos variados campos da atividade 

humana.  

No que diz respeito ao campo do letramento, esses princípios éticos atravessam as 

práticas de letramento ou, mais especificamente, os usos da escrita, orientando sua 

implementação nos mais diferentes domínios, visando a atender finalidades diversas.  

Antes de abordarmos questões mais específicas referentes à ética na escrita, 

procuraremos, a partir de então, tecer algumas considerações sobre os princípios éticos, a 

ética profissional e os códigos que a regulamentam para, posteriormente, retomarmos as 

questões pertinentes aos aspectos éticos referentes à escrita dos registros de ordens e 

ocorrências como práticas de letramento na área da enfermagem hospitalar.  

3.4.1 Ética: uma teoria do comportamento humano 

Nos mais diversos espaços sócio-históricos, os indivíduos agem em conformidade 

com um conjunto de valores e normas construído em sua convivência com os demais 

integrantes de seus grupos sociais. Esse conjunto de princípios constitui o campo da moral. 
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Nele, preponderam os padrões que definem o que é aceitável ou não, o que pode ser definido 

como bem ou como mal.  

Os princípios morais variam em termos de grupos e de cultura, estando passíveis 

de alterações no decorrer dos tempos. A forma como o sujeito se apropria desses princípios 

frente às diversas situações sociais interessa à ética que, por sua vez, assume como objeto os 

atos humanos, conscientes e voluntários que afetam outros sujeitos, determinados grupos ou a 

própria sociedade em seu conjunto.  

Enquanto a moral se volta para práticas sedimentadas em costumes e convenções 

histórico-sociais e para um conjunto de normas, valores e regras que norteiam procedimentos, 

a ética se instaura não como a mera assimilação de valores e normas vigentes, mas como a 

capacidade adquirida pelo indivíduo que lhe permite se posicionar, questionar e, até mesmo, 

refletir acerca dos princípios que regem determinados procedimentos e práticas. 

A moral consiste, assim, na ação regida pelas normas e princípios, isto é, em um 

comportamento prático. Já a ética direciona-se para o pensamento, para a discussão acerca da 

ação moral ou, mais especificamente, do comportamento prático revelado pelo indivíduo em 

determinadas circunstâncias.  

A moral contempla prescrições e proibições de cumprimento obrigatório, ao passo 

que a ética não se restringe a essas questões, uma vez que a ela compete explicar e refletir 

sobre a moral levada a efeito. Nesse sentido, o seu objeto de estudo, na visão de Vásquez 

(2007, p. 24), compreende as diversas espécies de atos humanos, sejam eles conscientes ou 

inconscientes, cujos efeitos atingem outros indivíduos, determinados grupos ou uma dada 

sociedade.  

Embora não institua a moral, tampouco seja responsável pela formulação de 

princípios e normas, a ética se defronta com questões relativas ao âmbito moral, suscitando 

uma análise crítica de seus fundamentos e a definição de sua essência, de sua origem e da 

natureza e função dos juízos morais.  

Enquanto a moral concentra-se em aspectos relacionados às experiências do 

cotidiano, a ética procura levantar questionamentos com relação às formas de agir do 

indivíduo, estabelecendo juízos de valores frente a essas vivências. Desse modo, é possível 

depreender que a prática circula no âmbito da moral e a ética se instaura como fundamento no 

espaço das discussões das ações.  

Nesses termos, há entre a ética e a moral uma contínua interação. Esse movimento 

vai da ação à reflexão sobre os fundamentos e normas que regem a ação humana e da reflexão 
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à ação, a qual é reavaliada, revitalizada ou revestida de um novo sentido. A ética, segundo 

Vásquez (2007, p. 27), é teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em 

sociedade. Trata-se da ciência da moral. Seu valor como teoria, na visão do autor, está naquilo 

que ela explica e discute e não no fato de prescrever ou recomendar normas referentes à ação 

do indivíduo em situações reais. 

O caráter teórico da ética se fundamenta na reflexividade ativada a partir das 

ações realizadas por indivíduos em seus contextos sociais. São, portanto, os problemas 

experienciados e as questões enfrentadas no dia-a-dia que suscitam as discussões éticas. 

3.4.2 A ética no âmbito profissional 

Como as demais esferas sociais, o domínio do trabalho encontra-se permeado por 

normas e princípios que orientam as ações dos sujeitos. Consequentemente, existem, nesses 

domínios, normas reconhecidas e respeitadas pelos profissionais ao exercerem suas atividades 

laborais.  

A veiculação dessas normas ocorre por intermédio de estatutos e códigos 

específicos. Tratam-se de preceitos elaborados com o propósito de proteger os profissionais, 

sua categoria, como também aqueles que dependem dos seus serviços.  

Sua proposição orienta não apenas o desempenho funcional do sujeito, mas 

também a sua conduta nas relações interpessoais com colegas de trabalho e de classe, com 

superiores hierárquicos, inclusive com as pessoas diretamente beneficiadas pela sua atuação 

profissional. 

Nesses termos, conforme defende Motta (1984, p. 69), o desempenho efetivo de 

uma profissão requer não somente que o profissional tenha habilitação e competência para 

desenvolver suas atividades, mas também que esteja em conexão com os princípios éticos 

inerentes ao exercício do ofício que desempenha, demonstrando capacidade para refletir e agir 

de acordo com os preceitos éticos.  

Assim, as discussões éticas na esfera profissional centram foco nas questões do 

fazer e do agir, como procedimentos que se inter-relacionam. O fazer está voltado para a 

competência, para a eficiência demonstrada pelo sujeito no exercício de sua profissão, 

enquanto que o agir direciona-se para a conduta assumida por ele no desenvolvimento das 

atividades profissionais.  

Esse agir, no dizer de Jacomino (2000, p. 28), “não deve ser só uma questão de 

consciência. Trata-se de um quesito fundamental para quem quer ter carreira longa, respeitada 
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e sólida”. Sua efetivação requer o reconhecimento e a vivência de valores que, nem sempre, 

estão textualizados nos códigos das profissões, embora sua consideração seja indispensável ao 

exercício de quaisquer atividades do sujeito. 

Sobre os referidos valores, Glock e Goldim (2003) chamam atenção para a 

relevância de virtudes profissionais, como generosidade, cooperação, honestidade, respeito às 

pessoas, tolerância, envolvimento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, 

responsabilidade, atitude pró-ativa, capacidade de corresponder à confiança depositada por 

outrem, dentre tantas outras qualidades.  

O cumprimento de princípios estabelecidos para o exercício da atividade 

profissional, somado à adoção de uma postura crítico-reflexiva frente aos problemas e 

questões com vistas a reavaliar procedimentos, revigorar ou transformar práticas, constituem-

se aspectos indispensáveis para estabelecimento da harmonia e satisfação entre os próprios 

profissionais envolvidos na realização do serviço, como também entre eles e a clientela que 

usufruem dos benefícios de sua atuação profissional. 

3.4.2.1 Os códigos de ética profissional 

Considerando que todas as atividades humanas, sobretudo as pertinentes à esfera 

profissional, são regidas por regras de procedimento e conduta, os códigos de ética se 

configuram como documentos que normatizam direitos, responsabilidades, deveres e 

penalidades aplicáveis a uma classe ou categoria profissional. Surgem, na verdade, como 

instrumentos que suscitam avaliações, orientando assim a conduta do indivíduo no exercício 

de sua profissão, suas respectivas práticas de escrita e, até mesmo, seus processos de 

textualização no contexto laboral. 

O estabelecimento desses conjuntos de disposições legais baseia-se na perspectiva 

da ética deontológica, a qual, nas palavras de Borges, Dall’Agnol e Dutra (2002), determina o 

que é correto ou não, segundo as regras em que se fundamenta a ação.  

Mais especificamente, no que diz respeito ao âmbito profissional, a deontologia se 

institui como “ciência que propõe normas diretoras das atividades profissionais sob o signo da 

retidão moral ou honestidade, postulando o bem a fazer e o mal a evitar no exercício da 

profissão”. (TAVARES, 1986, p. 1). 

Nesses termos, cabe a essa ciência estabelecer a prescrição de regras de ação 

fundamentadas em virtudes morais e princípios, que devem ser respeitadas pelos sujeitos no 
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exercício de suas atividades, o que abrange o cumprimento de deveres e responsabilidades 

que culminam com a obtenção da boa reputação profissional.  

Baseados nisso, os códigos de ética contemplam critérios de conduta a serem 

efetivados pelos sujeitos não apenas perante o seu grupo, mas também frente às pessoas 

atendidas e/ou assistidas por profissionais em uma dada categoria e, até mesmo, na sociedade 

como um todo. 

Enquanto instrumento disciplinador de práticas no âmbito profissional, os códigos 

de ética se revestem de relevância. Em virtude disso, as determinações por eles estabelecidas 

se formalizam como procedimentos exigidos de cada profissional, considerando-se os 

benefícios e as contribuições que o cumprimento desses procedimentos pode proporcionar ao 

grupo de trabalho e, por consequência, à categoria funcional. 

Ao fazerem menção ao cumprimento de regras, às virtudes da responsabilidade e 

do respeito às normas, os códigos de ética suscitam o aspecto da obrigação ou, mais 

precisamente, do dever, na medida em que prescrevem o executar de condutas alusivas ao 

fazer e ao agir do sujeito na esfera da profissão. 

No caso do Código de Ética da Enfermagem, sua constituição tem como 

referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz 

Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermeiros 

(1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Como 

fundamento, adota também o Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de 

Enfermagem (1993) e as Normas Nacionais e Internacionais sobre Pesquisa em Seres 

Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), e a Resolução n. 196 do 

Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde (1996)]. 

Sua estruturação está organizada por assunto e compreende princípios, direitos, 

responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais do 

campo da enfermagem. 

3.4.3 Ética na escrita: os registros de ordens e ocorrências 

Além das condutas e dos procedimentos técnicos de assistência direta ao paciente, 

o Código de Ética da Enfermagem também faz menção, na Sessão II – Art. 41, à 

responsabilidade e ao dever do profissional da enfermagem em prestar informações escritas e 
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verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade dos cuidados prestados aos 

usuários das unidades hospitalares. 

A prestação de informações escritas pode se efetivar, dentre outras formas, através 

das anotações em prontuários de pacientes e em registros de ordens e ocorrências. No que se 

refere especificamente a esses registros, sua realização constitui prática de letramento no 

domínio da enfermagem hospitalar, definindo-se, conforme estabelece Ito et al. (2005, p. 26), 

como o resumo do plantão, de problemas e intercorrências mais importantes.  

Esses registros são também designados relatórios de intercorrências 

administrativas, em cuja textualidade constam elementos que informam aos profissionais dos 

turnos subsequentes os procedimentos efetivados, assim como as pendências a serem 

agilizadas, no intuito de assegurar a continuidade e a qualidade do trabalho desenvolvido. Em 

suma, configuram-se como documentos e instrumentos de interação entre membros da equipe 

de enfermagem responsáveis pela assistência ao paciente.  

Atendendo a exigências do código de ética, como também orientações dos 

Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem (COFEN e COREN), sua implementação se 

efetiva como prática cotidianamente executada pelos profissionais no decorrer do 

cumprimento de cada turno de trabalho, tendo sua efetivação e registro em enfermagem, 

orientada por normas e preceitos postulados tanto pela legislação quanto pelos cursos de 

formação e pela literatura especializada na área.  

A esse respeito, podem ser mencionadas as determinações propostas pelo 

COREN/SP-DIR/0001/2000, as quais orientam, em seus cinco artigos, que os registros devem 

ser escritos de forma clara, precisa, com letra legível e sem rasuras; apresentar, ao final de sua 

escrita, a identificação do autor através de sua assinatura e número de inscrição no COREN, 

inclusive carimbo; e conter subsídios que favoreçam a continuidade do planejamento dos 

cuidados de enfermagem, assim como a assistência prestada pela equipe multiprofissional, 

devendo, inclusive, fornecer elementos de cunho administrativo e clínico para a auditoria em 

enfermagem. 

No que concerne à literatura especializada, há autores que dedicam parte de suas 

produções à proposição de orientações relativas à elaboração de anotações. A exemplo disso, 

Possari (2005), apoiado nos fundamentos de Iyer (1993) e Fontes (2003), destaca a 

necessidade de os profissionais da enfermagem anotarem informações completas, de forma 

objetiva, evitando o uso de termos que repassem conotação de valor, tais como “bem”, “mal”, 

“razoável”, “pouco”, e desaconselhando também o emprego de generalizações e utilização de 
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termos vagos como “regular”, “normal”, “bom”, uma vez que esses termos estão passíveis a 

múltiplas interpretações.  

Além dessas postulações, também se observa, nas palavras dos autores, a 

orientação para o não emprego de abreviaturas, siglas ou acrônimos, exceto para aquelas 

consideradas convencionais, cujo emprego não impede a compreensão das anotações.  

Aos postulados dos autores que se referem à questão da elaboração dos registros 

de ordens e ocorrências, propomos a observância dos princípios relacionados à ética na 

escrita. Esses princípios, segundo Soto ([200-?]), consistem em: compromisso do autor, 

compromisso com o destinatário, compromisso na escrita e compromisso com a língua. 

Concebendo a autoria como processo por meio do qual os sujeitos dão forma ao 

conteúdo a partir de uma determinada posição axiológica (FARACO, 2005), o princípio do 

compromisso do autor se instaura com base em valores que se aplicam à prática da escrita, 

dentre os quais se situam a responsabilidade para efetivação da tarefa, o respeito às normas 

que orientam sua realização, a cooperação para com o outro instituído como destinatário. A 

consideração da importância do outro leva ao reconhecimento das expectativas do 

interlocutor, às intenções comunicativas referentes à situação de interação, às informações a 

serem repassadas, inclusive à forma de realizar esse repasse e ao número de dados 

informacionais considerados satisfatórios para viabilizar o entendimento do seu interlocutor. 

Também é compromisso do autor conhecer as convenções normativas da escrita e 

do domínio socioinstitucional em que se insere a sua produção. A esse princípio, atribui-se 

inclusive o fato de o sujeito reconhecer-se como autor, na medida em que assume a 

responsabilidade da escrita pela inscrição da sua assinatura.  

O compromisso com o destinatário fundamenta-se no princípio de que, através de 

nossas produções, estamos sempre nos dirigindo a um interlocutor. Nesse processo, esse 

interlocutor possui expectativas, necessidades e interesses em relação às práticas de escrita 

que lhes são destinadas.  

Esses interesses, necessidades e expectativas podem estar relacionados ao 

domínio discursivo em que essa atividade de escrita se desenvolve. No domínio do trabalho, 

por exemplo, as expectativas do interlocutor podem estar centradas nas contribuições que as 

práticas de escritas a ele endereçadas podem oferecer para o cumprimento de suas tarefas 

profissionais. 

Para que esses aspectos sejam contemplados pelas práticas de escrita, é 

indispensável que o autor tenha compreensão acerca de quem são seus interlocutores, em que 
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domínios discursivos se situam esses sujeitos, as atividades que realizam, as expectativas que 

depositam em relação à escrita e a relevância assumida por essa prática para o andamento do 

trabalho desenvolvido. 

O compromisso na escrita diz respeito ao envolvimento do autor não apenas com 

o que dizer, mas também com o como dizer. Nesse caso, a preocupação com o conteúdo 

informacional, com a pertinência das informações propostas e com a qualidade do texto no 

que se refere aos critérios de textualização e gramaticalidade constituem-se, pois, num aspecto 

ético. Os critérios de textualidade, por exemplo, coesão, coerência, informatividade, 

situacionalidade, bem como os mecanismos de natureza gramatical, nos níveis morfológico, 

sintático e semântico, devem ser observados pelo autor. A seleção, adequada ou não, que o 

escritor faz, no processo de escritura, determina não apenas o seu dizer e o compromisso que 

ele tem com a mensagem, mas também o seu compromisso com o outro.  

Considerando que cada domínio possui sua linguagem própria, na verdade, um 

código específico, o compromisso com a língua contempla as convenções linguísticas que são 

próprias de um determinado domínio, funcionando, inclusive, como um aspecto identitário. 

Ser membro de certo grupo profissional implica, naturalmente, fazer uso de mecanismos 

linguísticos específicos capazes de traduzir as ideias, os valores e as expectativas desse grupo. 

Diante disso, as discussões e reflexões acerca da escrita no âmbito da enfermagem 

hospitalar perpassam, a nosso ver, não apenas pela observância do que dispõem o código de 

ética e a literatura especializada na área em termos de registros, mas também pela abordagem 

dos princípios estabelecidos por Soto ([200-?]), os quais certamente constituirão suportes para 

que os profissionais possam analisar suas produções, procurando identificar qualidades e 

limitações.  

São os princípios do compromisso do autor, com o leitor, na escrita e com a 

língua aliados aos aspectos das normatizações legais e aos postulados teóricos alusivos às 

anotações de enfermagem que contribuirão para a revitalização dos pontos fortes dos registros 

de ordens e ocorrências, como também para a minimização e/ou superação das possíveis 

fragilidades detectadas em sua textualidade. 
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4 PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO 

4.1 CONCEPÇÕES E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS PRÁTICAS E EVENTOS 
DE LETRAMENTO 

No âmbito dos estudos do letramento, o termo prática relaciona-se ao que as 

pessoas fazem mediante o uso da leitura e da escrita em eventos de letramento. Em outras 

palavras, implica o que elas podem realizar por intermédio desses usos em circunstâncias em 

que a utilização das práticas da leitura e da escrita é necessária. Numa perspectiva mais 

ampla, engloba procedimentos culturais nos quais a leitura e a escrita assumem relevância.  

Segundo Baynham (1995, p. 39), “as práticas de letramento são formas culturais 

de uso a leitura e a escrita que realizam em eventos de letramento. Envolvem não apenas o 

que as pessoas fazem, mas o que elas pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que 

estão subjacentes a essas ações”. 

Para Street (1993), Barton e Hamilton (1998), essas práticas, além dos processos 

de natureza social, envolvem processos igualmente internos ao sujeito. Sobre esses processos, 

os autores consideram que as práticas de letramento não constituem unidades de 

comportamento facilmente observáveis em face de sua efetivação não envolver simplesmente 

valores, atitudes, sentimentos e relações sociais, mas também consciências, assim como o que 

as pessoas falam acerca dessa prática e o sentido que atribuem ao fenômeno. 

Enquanto processo de caráter social, as práticas de letramento, segundo Barton e 

Hamilton (1998), inter-relacionam pessoas, resultando no partilhar de conhecimento 

perpassado pelas ideologias e identidades culturais dos sujeitos. Sobre o caráter social do 

letramento, os autores afirmam que suas práticas são formadas por regras sociais que regulam 

o uso e a distribuição dos textos, determinando inclusive quem deve produzir e ter acesso a 

eles. 

O evento de letramento, para Heath (1983, p. 96), idealizadora do termo, é 

entendido como “qualquer ocasião em que um registro escrito obtém espaço numa interação, 

seja para ser lido, seja para ser discutido entre seus participantes. Corresponde a qualquer 

sequência de ação, envolvendo uma ou mais pessoas, na qual a produção e a compreensão da 

escrita exercem uma função”. 

Fazendo menção ao termo, Barton (1991) conceitua-o como atividades 

particulares que se repetem regularmente. No evento, o letramento, por intermédio de suas 

práticas, assume um papel indispensável. 
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Corroborando essas definições, Marcuschi (2001) concebe os eventos de 

letramento como usos da leitura e da escrita em contextos contínuos, reais, etnograficamente 

desenvolvidos e não isolados. Parafraseando, esses eventos constituem situações legítimas de 

leitura e de escrita motivadas por circunstâncias cotidianas em que os sujeitos lançam mão 

dessas práticas com vistas a atender às necessidades e aos interesses próprios da realidade por 

eles experienciada. 

Sob o olhar de Barton e Hamilton (1998), os eventos de letramento são episódios 

observáveis em determinadas circunstâncias, os quais contemplam práticas e por elas são 

constituídas. Esse conceito ressalta o caráter situado do letramento ou, mais precisamente, a 

sua realização em um dado contexto social.  

A noção de contexto, segundo Baynham (1995), não abrange simplesmente a 

noção imediata em que os usos do letramento se efetivam, mas também as formas que as 

categorias socioculturais amplas consignadas por meio das relações de poder, do impacto de 

instituições e de ideologias se estabelecem. 

Os eventos, segundo Barton e Hamilton (1998), efetivam-se sob a forma de 

rotinas, cujas sequências se instituem através de procedimentos de natureza informal ou 

formal. Como eventos que se estabelecem de maneira informal encontram-se as situações de 

leitura e de escrita mais corriqueiras que se realizam, por exemplo, no âmbito familiar. Os 

eventos de caráter mais formal compreendem os contextos pertinentes às esferas do trabalho, 

da instituição escolar acadêmica, entre outros do âmbito social ou institucional.  

Assim entendido, os eventos de letramento não ocorrem da mesma forma em 

todas as circunstâncias e esferas sociais. Em função disso, há uma multiplicidade de 

letramentos distintos, considerando-se aspectos como: 

(a) os diferentes domínios em que se formalizam suas práticas (lar, escola, local 

de trabalho, igreja, entre outros); 

(b) aspectos específicos da vida cultural de quem o vivencia (letramento na 

academia, no local de trabalho etc.); 

(c) diversos sistemas simbólicos envolvidos na efetivação dessa prática 

(letramento digital, letramento musical, letramento matemático e outros). 

Fundamentando-se na proposta de Theo Van Leeuwen, para quem o estudo das 

práticas e eventos de letramento envolve categorias como: participantes, atividades, 

indicadores, adornos e critérios de elegibilidade para os participantes como princípios para a 
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abordagem das práticas sociais, Hamilton (2000) estabelece quatro elementos básicos a serem 

considerados nas abordagens dos eventos e práticas de letramento. 

Para a autora, os eventos e as práticas de letramento devem ser examinados a 

partir de aspectos fundamentais representados por elementos como: participantes, ambientes, 

artefatos e atividades. 

 

QUADRO 1 
Elementos constitutivos de eventos e práticas de letramento 

Elementos visíveis nos eventos de 
letramento 

Constituintes não visíveis das práticas de 
letramento 

Participantes: pessoas que podem ser vistas 
interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou grupos de 
pessoas envolvidas em relações sociais de 
produção, interpretação, circulação e, de modo 
particular, na regulação de textos escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas imediatas 
nas quais a interação ocorre. 

O domínio de práticas dentro das quais o evento 
acontece, considerando seu sentido e propósito 
sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e acessórios 
envolvidos na interação (incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a prática de 
letramento, incluindo valores não materiais, 
compreensões, modos de pensar, sentimentos, 
habilidades e conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas pelos 
participantes no evento de letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou 
regulam ações; regras de apropriação e 
legibilidade, quem pode ou não se engajar em 
atividades particulares. 

Fonte: HAMILTON, 2000, p. 17. 

Tomando por base esses elementos propostos por Hamilton (2000), com vistas a 

descrever os registros de ordens e ocorrências como práticas de letramento na enfermagem 

hospitalar, depreendemos que  

(a) os participantes compreendem aspectos biográficos relacionados aos sujeitos 

que desenvolvem as práticas de letramento em estudo, contemplando suas formas 

de agir no tocante à escrita, seu pertencimento a uma determinada comunidade de 

prática e, por extensão, seus aspectos identitários; 

(b) o ambiente e o domínio dizem respeito às condições físicas e de natureza 

institucional em que os registros são utilizados cotidianamente. Essa categoria 

reporta-se às influências dos diferentes contextos no processo de textualização dos 

registros, buscando atender, por exemplo, aspectos relativos às expectativas 

institucionais da enfermagem; 

(c) os artefatos abrangem instrumentos de ordem material e conceitual ligados à 

escrita dos textos em estudo. Os de ordem material incluem, dentre outros, os 
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próprios registros que, no processo da escrita, servem de subsídios para a 

elaboração de outros textos e para a efetivação de outras práticas, tais como 

agilização de pendências, avaliação de ações desenvolvidas pelas equipes de 

enfermagem etc. Os artefatos conceituais abrangem as vivências e representações 

construídas pelos profissionais da enfermagem e sua influência no modo como 

esses sujeitos lidam com a escrita; 

(d) as atividades, por sua vez, englobam os procedimentos adotados na execução 

das práticas de escrita. Nessa categoria, cabe analisar as etapas que constituem a 

escritura dos registros em foco, observando o seu aspecto cooperativo. 

4.2 OS REGISTROS DE ORDENS E OCORRÊNCIAS COMO PRÁTICAS DE 
LETRAMENTO NA ENFERMAGEM HOSPITALAR 

Na esfera da enfermagem hospitalar, as anotações ou, mais precisamente, os 

registros de ordens e ocorrências se constituem práticas de letramento regularmente 

implementadas e dizem respeito aos usos da leitura e da escrita efetivados pelos profissionais 

da enfermagem na perspectiva de comunicar, documentar, requerer a execução de ações e 

atribuir significados às atividades que desenvolvem durante os turnos de trabalho. 

Sua realização é postulada e orientada em cursos de níveis médio e superior de 

formação em enfermagem e tem regulamentação por determinação de decreto criado 

especificamente para regulamentar a lei que trata das incumbências referentes ao exercício 

profissional da enfermagem. A prática do registro é igualmente abordada pelo Código de 

Ética da área, como também incorporada pelas instituições hospitalares, além de contar, 

inclusive, com o respaldo do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Conselho 

Regional de Enfermagem (COREN).  

No que se diz respeito efetivamente aos registros de ordens e ocorrências, as 

normatizações postulam que essas anotações devem contemplar em sua textualidade 

elementos de cunho administrativo e clínico que possam ser subsídios para a auditoria em 

enfermagem e servir de fonte de dados para processo administrativo, de cunho jurídico e 

suporte para ensino e pesquisa.  

Mesmo se constituindo regras gerais para a implementação do registro, essas 

normatizações podem ser adequadas à realidade e às especificidades de cada instituição. 

Assim, é comum algumas unidades hospitalares adotarem anotações que assumem 

características bastante peculiares, tanto em termos de formatação quanto no que se refere à 
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materialidade textual, cabendo, portanto, ao profissional da área, conforme defende Alfaro-

LeFevre (2000), obedecer às políticas e aos procedimentos de registro próprios da unidade de 

saúde a que está vinculado. 

A elaboração desses registros cabe unicamente aos profissionais da enfermagem, 

enquanto sujeitos que, durante o seu turno de trabalho, são orientados a efetivar a prática de 

escrita. Assim entendido, mesmo pertencendo ao quadro da enfermagem de qualquer 

instituição hospitalar, esses profissionais só estão autorizados a executar tal prática mediante o 

pleno exercício de suas atividades.  

Essa prática de letramento é comumente endereçada aos profissionais da área, 

mais diretamente aos colegas de trabalho e enfermeiros supervisores de clínicas, podendo 

eventualmente interessar a médicos, membros da equipe gestora das unidades hospitalares, 

representantes do poder judiciário, pesquisadores e profissionais de ensino em enfermagem. 

A circulação dessas anotações se restringe unicamente ao âmbito da entidade de 

saúde, exceto quando essas práticas se constituem provas em casos de litígios judiciais e/ou 

auditorias e objeto de ensino e pesquisa. 

Isso ressalta o fato de que as práticas de letramento, inclusive as do trabalho em 

enfermagem hospitalar, são guiadas por regras sociais que regulam o uso e a distribuição dos 

textos, determinando inclusive quem deve produzir e ter acesso a esses textos, conforme 

defendem Barton e Hamilton (1998).  

Em se tratando de práticas de letramento, os registros de ocorrência se 

estabelecem em uma dada situação inerente ao âmbito social do trabalho em enfermagem. A 

efetivação dessa prática se instaura como um evento de letramento que, na visão de Barton e 

Hamilton (1998), assume caráter formal por se efetivar como procedimentos adotados por 

uma agência de assistência de cunho social, como é o caso das instituições hospitalares. 

Esses eventos de letramento próprios do domínio hospitalar ocorrem mediante o 

estabelecimento de rotinas instauradas em sequências de procedimentos formais. Diante disso, 

as rotinas que constituem os eventos de letramento se realizam a partir da adoção de uma série 

de ações que se sucedem e culminam com a elaboração do registro propriamente dito. 

A primeira ação pertinente ao evento de letramento em que se efetiva a prática dos 

registros de ordens e ocorrências é a leitura do que está posto no texto do registro anterior. 

Essa ação objetivar cientificar os profissionais sobre as ordens e intercorrências notificadas 

pela equipe antecedente. A esse respeito, são ilustrativos os depoimentos de PE11 e PE14: 
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A nossa rotina é a seguinte: quando a gente chega no setor. Quando a gente recebe o 
plantão/ recebe o plantão do colega de trabalho e vai ler o livro de registro, certo? 
Então, quando a gente lê esse livro de registro e vai se preparar pro turno [...]. (PE11). 

A primeira coisa que eu faço quando eu entro é dar uma olhada nele [o registro] pra ver 
se ele tem alguma [incompreensível]. Não só sou eu que faço, eu tenho que olhar ele pra 
ver o que a colega do dia anterior esqueceu de me passar verbalmente e que ela 
escreveu/ deixou por escrito no relatório. (PE14). 

É uma rotina. Se você não ler o registro você vai se perder/ porque muitas vezes você 
deixa de fazer alguma coisa importante que está no registro e você não leu. Não sabe e 
deixa pra lá. Então, o certo é na hora que o enfermeiro entrar a primeira coisa é pegar o 
registro. Dar uma lida e ver o que tá acontecendo durante o dia. Eu pelo menos faço 
isso. Às vezes tem um material do setor que está faltando, nós temos que repor. Tem um 
material do setor que tá quebrado a gente tem que mandar consertar. (PE14). 

Após a leitura dos registros, a geração de dados para a escrita constitui outro 

procedimento que integra a rede de ações desenvolvidas pelos profissionais da enfermagem 

no tocante à efetivação da prática dos registros de ordens e ocorrências, sobretudo quando se 

trata dos profissionais responsáveis pela supervisão das enfermarias (pediátrica, obstétrica, 

cirúrgica e médica) e pelo SAU.  

Essa geração de dados ocorre por meio de visitas, observações e contatos 

estabelecidos com os técnicos em enfermagem, plantonistas e usuários dos respectivos 

segmentos da unidade hospitalar.  

 Reafirmando isso, PE11, PE13, PE14 e PE15 revelam:  

Faço um apanhado desses setores. Eu vou pra o livro das cirurgias que foram realizadas 
que alguém anotou em outro setor. Eu vou pra escala de quem tava no dia, né? Pra eu 
não esquecer de colocar alguém. E eu vou nos armários pra ver o que é que e o que foi 
feito. Agora de repente eu posso anotar em algum local pra ir colocar no livro e deixar 
dentro de alguma folha solta dentro do livro. Pode acontecer também. (PE11). 

A grande maioria, né? percorre as clínicas logo quando chega, nós fazemos as visitas e 
vamos anotando num papel à parte, né? porque a gente só vai fazer o relatório da manhã 
de onze e meia meio dia. Então tem que tá tudo num papel reunido porque na memória 
ninguém guarda, né? Transcreve desse papel pra o livro de ocorrência. Estando tudo 
num papel as coisas mais importantes, né? os tópicos que quando nós vamos transformar 
numa redação nós vamos lembrando de outras coisas. (PE13). 

São registrados é/ esses registros é feito/ a gente traz/ a gente colhe dados. Passa na/ a 
gente chega de manhã/ quando a gente chega de sete horas eu dou uma visitada em todas 
as clínicas. Visito paciente. Cada paciente eu vou lá. Converso com cada paciente. Vejo 
cada um. Vejo quem tá mais grave. Quem tá precisando de alguma coisa ou vai ser 
transferido. Eu dou uma geral no hospital. Uma geral e venho pra o setor que já quando 
eu chego de lá normalmente eu já inicio a ocorrência do dia. Eu já vou iniciando como 
que eu vi aquele horário. (PE14). 

[...] quando chego de manhã cedo então eu/eu só começo a registrar depois que eu dou 
uma volta no setor pra ver como é que está e como não está. (PE15). 
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Conforme podemos identificar nas afirmações de PE13, a execução do registro de 

ordens e ocorrências, como prática de letramento no âmbito da enfermagem hospitalar, se 

efetiva, por vezes, baseada nas anotações preliminares que enfermeiros e técnicos realizam 

acerca dos fatos observados no transcorrer dos turnos de trabalho. Consequentemente, essas 

anotações prévias se constituem um dos passos que integram o processo de elaboração dos 

registros em estudo. 

O procedimento das anotações prévias para a construção do registro é adotado por 

um número considerável de profissionais da enfermagem. Corroborando essa assertiva, PE1, 

PE12 e PE13 declaram: 

Têm uns que já vão até registrando num caderninho/ num bloco. Aqui na sala eu pelo 
menos já vou utilizando/ ando com um bloquinho/ o que vai acontecendo eu já vou 
registrando. Porque às vezes é muita coisa e a gente na hora às vezes até falha, né? 
(PE1). 

[...] vou anotando alguns topicozinhos do que acontece dentro do hospital. No final eu 
faço um registro geral de tudo o que aconteceu durante o plantão. (PE12). 

Nós/ é assim/ a grande maioria, né? percorre as clínicas logo quando chega, nós fazemos 
as visitas e vamos anotando num papel à parte, né? Porque a gente só vai fazer o 
relatório da manhã de onze e meia meio dia. Então tem que tá tudo num papel reunido 
porque na memória ninguém guarda, né? Transcreve desse papel pra o livro de 
ocorrência. Estando tudo num papel as coisas mais importantes, né? os tópicos que 
quando nós vamos transformar numa redação nós vamos lembrando de outras coisas. 
(PE13). 

Outros profissionais, porém, não realizam anotações prévias para efetivar os 

registros em discussão. Desse modo, procuram, ao término de cada turno de trabalho, 

rememorar os fatos e ações que são dignos de nota para implementar esses registros. Nesse 

caso, temos como exemplo as opiniões de PE15 e PE18: 

[...] eu vou nas enfermarias. Eu deixo/ os auxiliares que estão [incompreensível] o 
paciente que está [incompreensível] tem algum paciente que tá grave e :: isso é o que eu 
registro. Mas se por exemplo tiver alguma coisa extra [incompreensível] aí eu registro 
logo. [...] Mas eu não fico com o papelzinho anotando não. Tem uns enfermeiros que fica. 
Principalmente os mais novatos. (PE15). 

De memória. Geralmente de memória, como ela falou: se acontecer alguma/ alguma 
anormalidade então a pessoa do horário vai comunicar. Mas se for um plantão normal. 
(PE18). 

No dizer de PE15, o uso da estratégia de anotações prévias está relacionado à falta 

de experiência do profissional iniciante no exercício da enfermagem em relação à elaboração 

dos registros de ordens e ocorrências. Isso, na perspectiva desse profissional, provavelmente 
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poderá ser superado com os anos de experiência no trabalho, assim como no exercitar 

cotidiano da prática dos registros da área. 

 A construção dos registros de ordens e ocorrências se estabelece de diversas 

formas e em vários momentos do turno de trabalho, mediante a utilização de várias 

estratégias. Nesse sentido, há alguns profissionais de enfermagem que executam esses 

registros por etapas, estabelecendo períodos específicos do horário de trabalho para anotar ou 

consignar as informações na medida em que as intercorrências vão se efetivando.  

Assim entendido, há registros que ocorrem logo após a prestação da assistência, 

como é o caso de PE8 que afirma: 

Eu particularmente é como eu tô dizendo, a minha estratégia é essa: é ir notando o que 
eu tô fazendo. Às vezes surge uma urgência que num tem como naquela hora eu ficar 
registrando porque eu tenho que tá na hora da urgência, né? Então quando termina a 
urgência aí é que eu vou recapitular tudo o que eu fiz desde o primeiro momento da 
urgência pra mim poder notar. Entendeu? É isso que eu faço. 

Ao contrário, há registros efetuados por partes, em determinados horários ou 

momentos, conforme mencionam PE14 e PE15:  

Não faço ele [o registro] todo de uma vez porque as ocorrências vão ocorrendo nas vinte 
e quatro horas. Então faço o período da manhã. Faço o período da tarde e faço o 
período da noite. (PE14). 

 É/ várias vezes/ vários dias eu registro por etapas. Às vezes a gente faz o registro por 
etapas. Depende do/ do trabalho que a gente for fazer. Por exemplo, quando eu dou a 
volta nos setores tudinho, eu volto e venho registrar. (PE15). 

Da mesma forma, existem também registros elaborados mediante o encerramento 

do turno de trabalho, situação igualmente vivenciada por PE20 que testemunha: 

Os registros sempre a gente deixa pra registrar no final porque a gente vai ter que notar 
os números de ocorrência, aí a gente só pode fazer no final do expediente porque a gente 
vai escrever todos os acontecimentos/ as ocorrências que passaram. Agora tem o outro 
registro também que é o do paciente, né? que é o prontuário. Aí nesse daí a gente tem 
que fazer :: na hora da medicação. A gente tem que fazer :: (PE20). 

Em face de os profissionais em enfermagem trabalharem geralmente em duplas, a 

realização das tarefas de assistência aos pacientes é distribuída entre ambos os profissionais 

do turno, o que igualmente vem ocorrendo com a construção do registro. Nesse sentido, é 
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comum que a elaboração das anotações seja igualmente partilhada pelos plantonistas do 

horário. Exemplificando esse caso, PE14 expressa: 

[...] E se/ nós temos duas enfermeiras/ por exemplo: eu estou eu e outra enfermeira/ que 
às vezes não é duas/ então a gente/ nós duas fica, a metade do hospital fica pra uma, a 
metade fica pra outra. Então o registro é feito pelas duas. Não é só uma que faz. Eu faço 
a minha parte e ela completa/ e o outro enfermeiro completa o que ele viu também. Então 
não é feito por só uma não. É feito pelos dois. Normalmente quem está de plantão faz 
esse registro. Não é só um enfermeiro que faz não.  

Ao discutir as práticas e os eventos de letramento, Hamilton (2000) postula que os 

estudos realizados nesse sentido devem focalizar elementos como participantes, ambientes, 

artefatos e atividades. Tomando como suporte a abordagem da autora, focalizaremos os 

registros de ordens e ocorrências, enquanto práticas que se instauram em eventos de 

letramento no âmbito da enfermagem hospitalar, a partir da descrição dos elementos. Em face 

disso, discorremos inicialmente sobre os sujeitos que efetivam essas práticas e, com efeito, 

participam dos eventos de letramento. 

4.2.1 Participantes  

Participam dos eventos de letramento em que se realizam os registros de ordens e 

ocorrências os profissionais de enfermagem que atuam na instituição hospitalar eleita como 

cenário de pesquisa. Esses participantes advêm de vários municípios, como também da 

própria cidade onde se situa a unidade hospitalar estabelecida como espaço de investigação. 

A cada turno de trabalho cumprido na instituição, os profissionais desempenham, 

em geral, uma carga horária de 12 horas de trabalho por dia. Em função disso, obtêm recesso 

de 24 horas que correspondem a dois dias não trabalhados. 

Quando desses recessos, os profissionais de enfermagem oriundos de outras 

localidades, assim como os próprios residentes na cidade de Currais Novos, assumem, em sua 

maioria, outros vínculos ou outras atividades na área da enfermagem, prestando serviços em 

postos de saúde, em programas da área como o PSF (Programa de Saúde da Família) ou em 

outras repartições ligadas às Secretarias Municipais de Saúde de suas circunscrições. 

Por assumir outras atividades de enfermagem, esses profissionais cumprem 

extensas jornadas de trabalho, as quais se justificam diante da necessidade de atingir 

rendimentos que os possibilitem melhorar seus orçamentos e, por consequência, cumprir seus 

compromissos financeiros, visto que nem sempre os salários percebidos são compatíveis com 
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as suas necessidades, com a longa carga horária, tampouco com a relevância e a 

responsabilidade que a categoria assume em relação aos cuidados e à assistência devotados ao 

paciente. 

Sobre a titulação, os enfermeiros que atuam na instituição pesquisada são, em sua 

maioria, técnicos e auxiliares de nível médio em enfermagem, ao passo que os demais 

profissionais possuem titulação em níveis de graduação e pós-graduação na área.  

Os primeiros desempenham funções de contato constante e direto com os usuários 

que estão em sistema de internamento nas clínicas da instituição hospitalar, enquanto que os 

profissionais graduados e pós-graduados são responsáveis pela supervisão das enfermarias, 

isto é, pelo acompanhamento do trabalho executado pelos técnicos e auxiliares, inclusive pela 

coordenação do setor de divisão de enfermagem, segmento que também responde pelo 

funcionamento do Serviço de Atendimento de Urgência e Convênios. 

No que diz respeito à formação profissional, os enfermeiros possuem cursos de 

graduação que duram em média entre 04 anos e meio ou 05 anos, dependendo da carga 

horária exigida pela instituição. O profissional técnico em enfermagem de nível médio, por 

sua vez, conta com uma habilitação que contempla 02 anos de preparação. Em contrapartida, 

o auxiliar de enfermagem frequenta cursos com duração de um pouco mais de 01 ano de 

estudo para o exercício da profissão.  

Os técnicos e auxiliares de enfermagem em nível médio, a despeito de possuírem 

cursos de habilitação para o exercício de suas funções e de estarem esporadicamente em 

sessões de atualização, demonstram constante interesse em participar de curso e eventos de 

estudos que possam contribuir para o melhor desempenho de suas tarefas14, inclusive no que 

diz respeito à construção dos registros que realizam cotidianamente.  

Prova disso são as opiniões da PE6 e PE10, que enfatizam a importância dessas 

iniciativas de aperfeiçoamento profissional:  

Olhe é/ :: seria ótimo se existisse assim um treinamento pra que a gente se especializasse 
mais. Desenvolvesse melhor na escrita, no trabalho. Desenvolvesse melhor no :: a 

                                                 
14 Apesar do interesse evidenciado, a participação desses profissionais em cursos e em eventos de estudos 
planejados pela unidade hospitalar nem sempre conta com a presença significativa desses técnicos. Assim sendo, 
a adesão completa às iniciativas de formação fica comprometida diante de fatores, tais como a rotatividade de 
profissionais ocasionada pelas escalas de trabalho, o fato de muitos residirem em outros municípios e lá também 
desempenharem outras atividades empregatícias, a inviabilidade se promover eventos de estudo em serviço face 
ao impraticável afastamento do técnico ou auxiliar de suas tarefas de assistência e cuidado junto aos pacientes no 
horário de trabalho, dentre outros fatores que igualmente justificam a questão.  
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memória que precisa muito, né? Acho que precisa muito assim de uns treinamentos. 
(PE6). 

É bom sempre ter o conhecimento, né? [...] Se conscientizar mais ainda do que a gente 
faz. [...] Às vezes você acha que tá fazendo/ o seu trabalho tá ótimo, mas de repente você 
vê algo melhor, entendeu? :: Às vezes ainda num tá cem por cento. Ainda vem algo 
melhor. Num é X? (PE10). 

Hierarquicamente, os técnicos e auxiliares estão sob o comando dos profissionais 

graduados e pós-graduados em enfermagem que respondem pelos trabalhos da área na 

instituição hospitalar. Esses profissionais formam uma espécie de apoio para os técnicos e 

auxiliares, visto que a sua função consiste em orientá-los em diversos procedimentos junto 

aos pacientes, elaborar as suas escalas de trabalho, supervisionar as tarefas por eles 

executadas, incluindo a realização dos registros de ordens e ocorrências. 

Testemunhando isso, PE17 diz: “as minhas dificuldades sobre os registros eu 

gosto de conversar com a enfermeira. Eu tendo alguma dúvida eu acho que a enfermeira está 

pra tirar essas dúvidas”. 

Os enfermeiros representam, assim, uma espécie de elo entre os técnicos e 

auxiliares em enfermagem que estão sob a sua responsabilidade e os demais segmentos da 

gestão institucional. Assim entendido, são os enfermeiros graduados e pós-graduados que 

respondem e representam os técnicos junto à equipe gerenciadora da instituição hospitalar em 

reuniões e, até mesmo, em outros eventos de ordem administrativa.  

Em função disso, cabem também aos profissionais da divisão de enfermagem a 

incumbência de realizar, junto aos profissionais que estão sob a sua supervisão, a socialização 

de informações advindas da equipe gerenciadora da instituição e a inspeção do cumprimento 

das determinações estabelecidas administrativamente.  

O restrito contingente de profissionais graduados e pós-graduados, frente à 

demanda de usuários que recorre aos serviços da instituição hospitalar em foco, como também 

o número de técnicos e auxiliares que são acompanhados por esses profissionais, faz com que 

os enfermeiros enfrentem uma sobrecarga de atividades e, consequentemente, efetivem um 

trabalho que, por vezes, deixa de atender às expectativas da comunidade hospitalar.  

A quantidade pouco suficiente de profissionais acaba gerando dificuldades que 

influenciam na elaboração e, com efeito, na qualidade da prática dos registros. A esse 

respeito, PE22 menciona:  
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[...]. As dificuldades/ digamos/ às vezes até a contenção do/ da quantidade dos 
profissionais é muito pequena pra dar assistência a muito paciente. Muitas vezes fica 
muito condensado esse relatório [o registro]. 

Embora sejam hierarquicamente distribuídos em segmentos distintos no domínio 

da enfermagem hospitalar, os enfermeiros graduados e os profissionais técnicos e auxiliares 

mantêm um relacionamento cordial, pautado no respeito e na valorização do trabalho de cada 

um. 

Sendo assim, os técnicos e auxiliares se sentem à vontade para expressar junto aos 

enfermeiros dificuldades, insatisfações, necessidades e, até mesmo, para apresentar sugestões 

capazes de possibilitar a melhoria do trabalho e trazer benfeitorias que favoreçam não apenas 

a sua segurança, mas também o bem-estar no trabalho. 

Tanto os profissionais técnicos ou auxiliares quanto os graduados atuam de forma 

conjunta compartilhando vivências, conhecimentos, dúvidas e dificuldades, numa tentativa de 

estabelecer encaminhamentos capazes de minimizar as questões experienciadas e, assim, 

fortalecer sua prática cotidiana de prestação de assistência.  

Em razão de esses profissionais se agregarem por força da necessidade, do 

aprendizado e da busca de encaminhamentos comuns para efetivar suas práticas, inclusive as 

de leitura e de escrita, eles podem ser concebidos como uma comunidade de prática, conforme 

ressaltam os postulados de Wenger (1998) e outros estudiosos do tema. 

4.2.1.1 Comunidade de prática 

No âmbito dos eventos em que se efetivam as práticas de letramento se instauram 

grupos que, além de executarem atividades específicas e habituais, discutem questões 

inerentes a essas atividades, partilham conhecimentos e buscam direcionamentos no intuito de 

aperfeiçoar o que realizam em termos de leitura e de escrita. 

Esses grupos, na visão de Wenger (1998), são considerados como uma 

comunidade de prática. Para o autor, a comunidade compreende um grupo de pessoas 

informalmente unidas por interesse particular de aprendizado, almejando uma aplicação 

prática.  

Ultrapassando as fronteiras de uma organização ou instituição, as comunidades de 

prática se distanciam das convencionais equipes ou grupos de trabalho e das chamadas 

comunidades de interesse. Uma comunidade de prática se distingue das equipes de trabalho 

pelo fato de poder ser formada por membros integrantes de um mesmo setor de trabalho, 
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como também de segmentos distintos de uma mesma instituição ou, até mesmo, de diferentes 

instituições, desde que seus membros tenham como propósitos dividir conhecimentos e 

implementar práticas comuns. 

Em contraposição à comunidade de interesse, a comunidade de prática se 

diferencia por requerer mais do que a atenção partilhada em relação a questões e tópicos. Sua 

existência é determinada pelo aprendizado e, sobretudo, pelo desenvolvimento de práticas, o 

que respalda seus membros como praticantes. 

Sobre a questão, Wenger (2001) enfatiza que a distinção entre comunidades de 

prática e equipes de trabalho reside no fato de a comunidade de prática estar focada num 

tópico de interesse e não apenas numa tarefa a ser realizada, conforme pressupõem os grupos 

e/ou as equipes de trabalho. 

Muitos estudiosos definem o construto comunidade prática a partir de uma ótica 

de dimensão mais ampla sem relacioná-lo especificamente à esfera do trabalho. A exemplo 

disso, McDermott (1999) entende-a como agrupamento de pessoas que compartilham e 

aprendem umas com as outras, motivados pela necessidade de resolver problemas, dividir 

vivências, construir modelos ou padrões, técnicas ou metodologias, visando à efetivação de 

uma prática. 

Seguindo esse mesmo pensamento, Stewart (apud PRETTO, 2004) afirma que tais 

comunidades decorrem da iniciativa própria dos sujeitos que, por razões particulares ou 

profissionais, colaboram diretamente para o aprendizado e, ao mesmo tempo, aprendem 

mediante o contato estabelecido com as outras.  

Além da troca de experiências, são múltiplas as razões que mobilizam os sujeitos 

a formarem comunidades de práticas. Dentre elas, Mitchell (2002) destaca as preocupações, 

os problemas ou, até mesmo, as paixões que os sujeitos nutrem por um empreendimento 

comum.  

Apontando para a mesma perspectiva, Brown e Duguid (1998) declaram que, em 

uma comunidade de prática, os integrantes estão com o olhar fixo na execução de um 

“trabalho real” e o que os mantêm juntos são um senso de propósitos comuns e uma 

verdadeira necessidade de aprender o que o outro sabe.  

Nessa perspectiva, cabe mencionar ainda o pensamento partilhado por Lesser e 

Prusak (1999), para quem essas comunidades partilham não apenas conhecimentos acerca da 

questão que os move, mas também problemas comuns, histórias e frustrações. 
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Mesmo sem se dar conta, os sujeitos, a cada momento de sua atuação no campo 

pessoal ou acadêmico e, até mesmo, na esfera profissional, estão integrando e contribuindo 

para a manutenção de comunidades de prática.  

 A formação dessas comunidades, na percepção de Trigo et al. (2006), ocorre 

mediante relacionamentos informais estabelecidos por sujeitos que se sentem atraídos e 

unidos em torno de uma questão. Em função disso, propõem-se a aprender com o grupo, bem 

como a colaborar para o aprendizado dele. Assim sendo, interagem e compartilham saberes, 

inquietações, dificuldades e experiências no intuito de encontrar respostas para suas questões, 

como também encaminhamentos para uma prática comum.  

Segundo os autores, a partir do momento que essas comunidades começam a se 

estruturar, a adotar a partilha de conhecimento, acabam por se transformar, paulatinamente, 

em grupos formais, ultrapassando, assim, o conhecimento tácito para atingir o conhecimento 

explícito. 

A despeito de cada comunidade de prática se constituir num exemplar único, ela 

possui aspectos que lhe caracterizam tanto em termos de procedimentos adotados quanto no 

que diz respeito à forma como realizam tais procedimentos. Sobre as características assumidas 

por essas comunidades, Sim (2006) ressalta que elas contemplam traços específicos de 

rotinas, artefatos, rituais, histórias, símbolos, entre outros.  

Ainda com relação à caracterização das comunidades de prática, há de se 

considerar, de acordo com Wenger (1998), a relevância de três elementos: o domínio, a 

comunidade e a prática, cuja observação representa aspecto fundamental na definição de uma 

comunidade de prática. O elemento domínio, segundo o autor, compreende o tópico, ou seja, o 

assunto sobre o qual a comunidade discorre buscando perspectivas para o desenvolvimento de 

sua prática cotidiana. A comunidade, por sua vez, pressupõe a interação e a construção de 

relações entre si e em torno do domínio. Seus membros compartilham preocupações e se 

mantêm numa interação contínua socializando informações e vivências experienciadas com 

vistas a obter suportes para a sua ação. 

A prática refere-se ao que as pessoas fazem em comum, concorrendo para o 

alcance de determinados objetivos também comuns. Configura-se, na percepção de Wenger 

(1998), como um repertório compartilhado de recursos desenvolvidos pelos membros da 

comunidade com vistas a resolver questões recorrentes na prática, assim como a efetivar uma 

aplicação de procedimentos comuns.  
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A noção de prática, segundo o autor, também se fundamenta no fato de se estar 

tratando de comunidade de pessoas, de relacionamento e engajamento mútuo, de membros 

que trabalham juntos, que olham uns pelos outros, que dialogam entre si, que trocam 

informações e opiniões e ainda são influenciados pelo entendimento mútuo.  

Outros aspectos relevantes no âmbito das discussões sobre comunidades de 

prática dizem respeito ao compartilhamento ou não do mesmo espaço geográfico, como 

também aos contatos estabelecidos pelos seus respectivos integrantes. Quanto ao 

partilhamento ou não do mesmo espaço, Kimieck (2002) afirma que mesmo tendo de dividir 

preocupações e conhecimentos, assim como implementar práticas, os membros de uma 

comunidade de prática não têm necessariamente de partilhar o mesmo espaço, tampouco de 

estarem próximos geograficamente. Assim entendido, nem a proximidade representa garantia, 

tampouco o distanciamento físico se constitui impedimento para que as comunidades de 

prática sobrevivam, interajam e adotem procedimentos práticos para equacionar questões de 

seu interesse. 

Uma comunidade de prática, como todo e qualquer empreendimento, segue uma 

dinamicidade, uma espécie de trajetória de existência ou, melhor dizendo, um ciclo de vida, 

cujas etapas representam estágios do seu desenvolvimento, contemplando características que 

se diversificam em conformidade com a intensidade das atividades desenvolvidas, como 

também em função da atuação dos seus respectivos membros. 

De acordo com Wenger (1998) e McDermott (1999), as referidas comunidades 

passam por diferentes fases: em potencial, em coalizão, em expansão, maturação, ativa, 

dispersão e memorável. A organização dessas etapas representa um percurso que compreende 

desde o surgimento até a dissolução do grupo. Nesse sentido, os sujeitos se sentem, 

inicialmente, atraídos por questões comuns sem, no entanto, se perceberem como comunidade 

(em potencial).  

Ao reconhecerem os mesmos interesses, estabelecerem contatos entre si e 

buscarem juntos caminhos para o enfrentamento de questões, os sujeitos passam a se 

considerar como membros de uma comunidade de prática, atingindo o estágio de em coalizão. 

Subsequentemente, os integrantes alcançam a fase de em expansão, passando a se 

portar como membros de uma comunidade de prática a partir do engajamento na 

conectividade e na implementação de práticas. O estágio da maturação é atingido 

posteriormente quando os membros da comunidade passam a responder por suas práticas, a 

estabelecer padrões, a definir agendas e a lidar com questões emergentes. 
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Após a maturação, configura-se a fase ativa na comunidade de práticas. Nessa 

etapa de sua trajetória, os integrantes além de se envolverem em atividades comuns, se 

empenham em criar artefatos e em executar procedimentos. Há uma preocupação com a 

renovação dos interesses, do comprometimento e da manutenção do grupo. A comunidade, 

nessa fase, reúne condições para capacitar membros novatos, como também para exercer 

influência nas inúmeras práticas que circundam o grupo. 

Quando não se sentem mais envolvidos nas atividades do grupo, seus membros se 

distanciam, fazendo instaurar-se, na comunidade, o estágio da dispersão. Habitualmente, o 

que ainda perduram, nesse período, são os contatos, a comunicação, assim como esporádicas e 

inexpressivas tentativas de participação. Ultrapassado o estágio da dispersão, instaura-se a 

fase memorável. A partir de então, a comunidade de prática não se constitui ponto central para 

o grupo. A despeito disso, os sujeitos costumam fazer referência a ela por meio de relatos de 

vivências, preservação de artefatos e coleta de memórias relacionadas ao percurso de sua 

existência. 

Outro ponto a ser considerado no estudo do construto comunidades de prática é a 

atitude de pertencimento, cuja configuração implica não apenas adoção de procedimentos 

específicos diante de questões enfrentadas, mas também identificação e busca de respostas 

para as questões enfrentadas. 

Sobre essa questão, Wenger (1998) enuncia a existência de três modos de 

pertencimento: o engajamento, a imaginação e o alinhamento. O modo de pertença por 

engajamento ocorre mediante o envolvimento ativo dos membros da comunidade de prática 

nos processos mútuos e contínuos de negociação de significados. Insere-se nesse modo de 

pertença a utilização de práticas comuns, o compartilhamento de histórias de aprendizagens e 

de relacionamentos.  

A imaginação, enquanto modo de pertencimento, consiste na criação de imagens 

sobre o mundo, objetivando a busca de conexões por meio das relações formalizadas entre 

tempo e espaço. Nesse âmbito, também se incluem a criação de imagens de cenários 

possíveis, a criação de imagens do próprio sobre si mesmo, assim como do passado e do 

futuro. 

O modo de pertencimento por alinhamento compreende a coordenação entre a 

energia e as atividades do grupo, de modo a se estabelecer em estruturas mais amplas, 

viabilizando assim a expansão de empreendimentos. O alinhamento se instaura por meio de 

discursos, empreendimentos coordenados, estilos próprios, assim como pela submissão.  
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O termo participação abriga noções que pressupõem a ideia de engajamento, 

envolvimento, condição de tomar parte e, até mesmo, empenhar-se na execução de alguma 

atividade ou empreendimento. Em comunidades de prática, a designação participação engloba 

muito mais que uma mera colaboração ou um simples engajamento em determinadas práticas. 

A participação se refere à experiência de se tornar membro de uma comunidade, ao partilhar 

os mesmos interesses e ao empenhar-se efetivamente na execução de práticas. 

Consequentemente, participação e não participação se constituem em 

posicionamentos de adesão ou de negação assumidos pelos sujeitos em relação às práticas 

desenvolvidas pelas comunidades e se reportam às relações internas e externas que envolvem 

essas comunidades. 

As categorias de participação em comunidades de prática consistem em: 

participação total (interna), não participação (externa), periferalidade (participação regulada 

pela não participação que conduz a participação parcial ou periférica) e marginalidade 

(participação regida pela não participação, ocasionando a não associação ou uma atuação 

marginal). 

No que se refere à não participação, são diversas as formas sob as quais se 

configuram em comunidades de práticas, dentre as quais se destacam: 

(a) não participação como compromisso que se sustenta mediante entendimento 

recíproco por parte dos diversos níveis hierárquicos da instituição; 

(b) não participação como estratégia que se estabelece como fonte de 

desengajamento e aborrecimento; 

(c) não participação como cobertura que se apresenta como um escudo frente a 

conflitos mais amplos. Nessa forma de não participação se instaura o que Wenger 

(1998) denomina de “síndrome do apenas trabalho aqui”. 

Com relação aos níveis de participação, observa-se que eles se apresentam em 

quantidade diversa. Embasados nas categorias típicas de pertencimento e participação, os 

níveis de participação reúnem: grupo nuclear (grupo restrito cuja paixão e envolvimento 

movem a comunidade); grupo de adesão completa (seus membros são respaldados como 

praticantes); grupo de participação periférica (membros com pouco envolvimento e 

compromisso com a prática); grupo de participação transacional (pessoas extracomunidade 

que esporadicamente mantêm contato com o grupo na perspectiva de obter ou oferecer 

préstimos) e grupo de acesso passivo (contingente de pessoas que usufruem dos de artefatos 

produzidos e disponibilizados pela comunidade). 
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4.2.1.1.1 A enfermagem hospitalar como comunidade de prática 

Em virtude de essa abordagem estar focada no estudo de uma comunidade situada 

na esfera laboral que discute e adota práticas comuns diante das questões vivenciadas no 

tocante às práticas de leitura e de escrita, as análises realizadas a partir de então tomam como 

referência as concepções que vinculam o construto comunidade de prática ao âmbito do 

trabalho, a exemplo do que fazem Brown e Duguid (1998) e Lesser e Prusak (1999), dentre 

outros.  

Na concepção desses estudiosos, a comunidade prática se instaura como grupo de 

profissionais informalmente relacionados que, diante de um conjunto de problemas, busca 

viabilizar soluções através da construção de um estoque de encaminhamentos e 

conhecimentos aplicáveis.  

A partir dessa definição, podemos conceber que o grupo de profissionais da 

enfermagem hospitalar assume características de comunidade de prática, visto que, diante das 

diversas atribuições conferidas pelo ofício e frente às dificuldades referentes à execução das 

práticas de leitura e de escrita, seus membros buscam discutir e estabelecer procedimentos a 

serem executados pelo grupo na perspectiva de atingir melhores desempenhos.  

Nesse sentido, temos o depoimento de PE22 que ressalta a atitude conjunta da 

comunidade de enfermagem perante dificuldades surgidas sobre informações a serem 

anotadas nos registros de ordens e ocorrência e nos prontuários de pacientes:  

A gente achou que seria mais viável reduzir, condensar o registro. E como é que a gente 
combinou isso? Numa reunião. Nas reuniões que nós fazemos. Eu tava lhe mostrando. 
Nós temos a pauta. Nessa pauta a gente tem uns assuntos que a gente questiona e com 
certeza num dos livros meus aqui eu coloquei num local, lá na pauta tá registrado que 
nós combinamos de fazer de forma condensada. De forma sucinta esse relatório no livro. 
A gente combinou e nós padronizamos isso e até cada clínica fez isso. 

Além da definição de ações a serem desenvolvidas visando a alcançar resultados 

positivos em suas tarefas, outro aspecto que caracteriza o grupo é o sentimento de pertença e a 

adoção de práticas comuns, pois embora atuem em seus diversos setores de enfermagem de 

uma mesma instituição, seus membros nem sempre compartilham os mesmos espaços, o que 

não os impedem de lançarem mão de procedimentos específicos da comunidade de 

enfermagem, em termos de registros, independentemente dos segmentos hospitalares em que 

atuem. 
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A comprovação disso está no depoimento de PE19 que a despeito de, na fase da 

execução da pesquisa, estar exercendo suas atividades no serviço da radiologia e não mais nos 

segmentos de enfermagem, permanece executando a prática dos registros de ordens e 

ocorrências naquele setor, em virtude de ainda se sentir membro da referida comunidade e 

continuar implementando o registro reconhecido como prática característica da enfermagem: 

A minha experiência é porque eu trabalhei muito tempo no pronto-socorro, né? O 
pronto-socorro é um setor que realmente é :: tem que ter esse/ esse registro de 
ocorrência lá. [...] Eu já era acostumado com esse tipo de atividade então continuo 
fazendo aqui [setor de radiologia].  

É importante ressaltar que antes de esse profissional trabalhar no serviço de 

radiologia, a prática dos registros de ordens e ocorrências não existia naquele setor. 

Consequentemente, após o seu ingresso no segmento, os registros passaram a ser efetivados 

inclusive pelos demais integrantes do setor. 

Assim, ao realizar um “trabalho real” (BROWN; DUGUID, 1998), ou seja, uma 

prática de escrita efetiva em seu cotidiano de trabalho e, em função da implementação dessa 

tarefa, dividir conhecimentos e efetivar procedimentos práticos comuns, o grupo de 

profissionais da enfermagem hospitalar contempla características que nos possibilitam 

concebê-lo como uma comunidade de prática. 

Essa concepção perpassa pela apreciação de aspectos como domínio, comunidade 

e prática que, na visão Wenger (2001), são elementos básicos na caracterização das 

comunidades de prática. Assim entendido, o grupo de profissionais da enfermagem se porta 

como comunidade na medida em que seus membros, mobilizados por interesses comuns, 

passam a estabelecer entre si relações pautadas na interação, no partilhar de preocupações e 

saberes, assim como na adoção de procedimentos direcionados para a efetivação de uma 

prática específica: a realização dos registros de ordens e ocorrências em turnos de trabalho. 

 Ilustrando isso, temos o testemunho de PE22, ao ressaltar medidas adotadas pelo 

grupo de profissionais de enfermagem no intuito de amenizar a sobrecarga de trabalho, 

sobretudo, no tocante à escrita:  

A gente até adaptou algumas coisas em relação a essa condição de fazer as coisas, 
porque quando a gente/ como eu já disse/ tem pouca gente pra fazer muito serviço a 
gente até adaptou condensando algumas coisas, utilizando siglas. Utilizando assim de 
forma bem menor. Bem mais/sintetizada. [...] Bem mais sucinta de registrar alguma 
informação a respeito do paciente que tá bem detalhada lá no prontuário dele e que a 
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gente só fez condensar um pouco no registro de enfermagem, no livro de ordens e 
ocorrências. 

Como toda comunidade de prática pressupõe um domínio que é foco de interesse 

dos sujeitos, as ocorrências e intercorrências se apresentam, para o grupo da enfermagem 

como um domínio correspondente, nessa visão, a tópicos diariamente contemplados pelos 

membros em suas práticas de escrita, em especial, nos registros de ordens e ocorrências.  

É esse domínio que mobiliza os enfermeiros a, durante o horário de trabalho, 

destinar parte de seu tempo para discutir, com seus pares, o que deve ou não fazer parte dos 

registros, como também outras questões que a eles dizem respeito. Acerca do domínio, isto é, 

dos tópicos mencionados nos registros feitos nas clínicas responsáveis pelo atendimento 

direto ao paciente, temos como ilustração as declarações de PE22: 

Lá eles [técnicos em enfermagem] colocam cada leito. [...] A idade, os dados pessoais e o 
quadro clínico deles [dos pacientes]. [...] Assim se o plantão foi muito sufocante. Se foi 
muito/ sabe? [...] É, um plantão calmo graças a Deus ou então um plantão muito pesado, 
muito agitado. Ou então se faltou alguma medicação. Foi feita uma urgência e precisou 
de tal coisa no carro de urgência e não tinha. Entendeu? Sim/ eles colocam também 
muito assim: entreguei o setor em ordem, organizado. Às vezes eles até são honestos e eu 
já vi relatórios em que eles colocam: entregamos o setor mais ou menos organizado. [...] 
Isso. Eles colocam até assim: faltou medicação tal, ou então, foi feito um diazepam no 
paciente tal. Aí eles colocam até lá e dizem: pegar amanhã pela manhã a prescrição com 
o médico tal. Entendeu? Dizendo em quem foi feito e quem é o médico. 

Além dos tópicos ligados aos pacientes, à medicação e à organização do setor, 

PE22 ressalta ainda a possibilidade de os registros fazerem menção a outras questões: 

[...] A gente também coloca se faltou algum material. Um determinado/ digamos: 
precisou o tensiômetro pra verificar a pressão.[...] Solicitar no serviço de manutenção o 
conserto de tal instrumental, tá certo? [...] Coisas importantes que aconteceram no 
horário até não só com o paciente, mas a gente anota também/ digamos em relação a/ a/ 
a :: em alguma coisa que a gente emprestou pra outro setor. Setor tal pegou um 
respirador ou pegou um tensiômetro e aí a gente sabe/ ou um colchão d’água/ alguma 
coisa ou então até uma medicação que foi utilizada e tá precisando ser reposta. Tudo 
isso a gente utiliza como esse meio de comunicação também em relação a material de 
trabalho. Não só os pacientes.  

A prática, nesse caso, se instaura como as formas comumente utilizadas pelos 

sujeitos para agirem no cumprimento da tarefa de construir os registros referentes a cada 

horário de trabalho. A exemplo disso, podemos destacar o fato de a prática dos registros ser 
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efetivada pela equipe de enfermagem em diferentes momentos do plantão, assim como o 

procedimento de realizar conjuntamente os registros de ordens e ocorrências. 

Essa noção de prática equivale à compreensão do termo atribuída por Chouliaraki 

e Fairclough (1999). Para eles, as práticas se constituem em modos habituais ligados a 

momentos e lugares em particular, mediante as quais as pessoas aplicam recursos materiais ou 

simbólicos para agirem juntas no mundo. 

O desejo de agir conjuntamente conduz o grupo a partilhar conhecimentos e a 

efetivar ações mais ou menos comuns em eventos de letramento destinados à elaboração dos 

registros de ordens e ocorrências. Acerca disso, as observações realizadas durante a pesquisa 

nos levam a perceber que os profissionais se relacionam uns com os outros tanto para executar 

os referidos registros propriamente ditos quanto para discutir questões que permeiam o seu 

processo elaboração, conteúdos a serem priorizados, forma como devem ser textualizados e 

termos mais apropriados para designar procedimentos e patologias, dentre outros aspectos.  

O testemunho do PE18 destaca a interação entre membros para decidir questões 

cogitadas durante a construção dos registros: “É, perguntar aos outros, né? Eu escrevo isso? 

Como é que eu faço aquilo? Chega/ como é que eu me expresso aqui?”. 

Nesses termos, o grupo de profissionais também apresenta procedimentos comuns 

em termos de rotinas, rituais, artefatos etc., que na visão de Sim (2006) se constituem 

elementos de relevância para a caracterização das comunidades de prática. Em relação a 

rotinas e rituais vivenciados na implementação dos registros, a comunidade de prática dos 

profissionais da enfermagem hospitalar segue um roteiro de práticas que se inicia com a 

leitura do registro do horário anterior e culmina com a textualização das ocorrências surgidas 

no turno de trabalho. 

Assim entendido, nos eventos de letramento da enfermagem hospitalar, a leitura 

dos registros se formaliza como a primeira de uma série de práticas que são executadas pelos 

profissionais da enfermagem. Esse procedimento é apontado na declaração de PE11: 

A nossa rotina é a seguinte: quando a gente chega no setor. Quando a gente recebe o 
plantão/ recebe o plantão do colega de trabalho e vai ler o livro de registro, certo? Então 
quando a gente lê esse livro de registro e vai se preparar pro turno [...]. 

Esse evento de letramento é efetivado no intuito de manter informada a 

comunidade acerca das ocorrências do turno anterior e, até mesmo, das tarefas a serem 

agilizadas no atual horário de trabalho.  
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Além de ser forma de comunicação, a leitura dos registros de ordens e ocorrências 

também serve para dar direcionamento ao trabalho dos enfermeiros na medida em que aponta 

práticas que devem ser executadas, dentre elas incluem-se o cumprimento de ordens e 

pendências administrativas. Confirmando a relevância da leitura dos registros para o pleno 

desenvolvimento do trabalho da enfermagem, PE14 afirma: 

É uma rotina. Se você não ler o registro você vai se perder/ porque muitas vezes você 
deixa de fazer alguma coisa importante que está no registro e você não leu. Não sabe e 
deixa pra lá. Então o certo é na hora que o enfermeiro entrar a primeira coisa é pegar o 
registro. Dar uma lida e ver o que tá acontecendo durante o dia. Eu pelo menos faço 
isso. Às vezes tem um material do setor que está faltando nós temos que repor. Tem um 
material do setor que tá quebrado a gente tem que mandar consertar.  

 
 

A elaboração dos registros das ocorrências se apresenta como outra prática que se 

efetiva em evento de letramento específico. Assim entendido, sua efetivação ocorre em 

momentos distintos. Isso significa que parte da comunidade constrói os registros 

integralmente no final do expediente, enquanto outra registra de forma processual, 

textualizando as ocorrências na medida em que elas vão surgindo no turno de trabalho. 

Ilustrando a prática dos que realizam o registro completo, ao término de cada 

plantão, temos o depoimento de PE20 que declara: 

Os registros sempre a gente deixa pra registrar no final porque a gente vai ter notar os 
números de ocorrência, aí a gente só pode fazer no final do expediente porque a gente 
vai escrever todos os acontecimentos/ as ocorrências que passaram.  

O dizer do PE15, por seu turno, atesta o procedimento dos profissionais da 

enfermagem que constroem os registros por etapas, ou seja, paulatinamente, no transcorrer do 

horário de trabalho: 

É/ várias vezes/ vários dias eu registro por etapas. Às vezes a gente faz o registro por 
etapas. Depende do/ do trabalho que a gente for fazer. Por exemplo: quando eu dou a 
volta nos setores tudinho, eu volto e venho registrar [...].  

É importante mencionar que há também profissionais que costumam elaborar os 

registros procedendo de ambas as formas. Nesse caso, o que conta como fator determinante 

para a sua opção, em termos de procedimento, são as circunstâncias ou a demanda de tarefas 
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surgidas por turno. Como exemplo disso, consideramos o depoimento de PE11, quando 

ressalta: 

[...] então, na rotina não tem hora sistemática não. A gente pode ir somente abrir o livro 
e durante o plantão ir acrescentando. Ou então a gente abre e conclui no final do 
plantão. Vai depender do plantão. Se for um plantão tranquilo com certeza no final a 
gente pode encerrar. Se for um plantão que a gente sente que vai ser cheio de tarefas, a 
gente já vai registrando. 

Embora haja formas e eventos distintos para executar a prática dos registros de 

ordens e ocorrências, a comunidade dos profissionais da enfermagem realiza-a rigorosamente, 

em cada turno de trabalho, movida pelo propósito de dar conta de uma prática de letramento 

instituída na esfera de trabalho hospitalar.  

Tanto os que realizam o registro no final do turno como aqueles que o constroem por 

etapas têm esses eventos precedidos por outros eventos de letramento. No primeiro caso, o 

evento de escrita é antecedido pela realização de anotações prévias e consulta a outras fontes 

de registro na área, cujo propósito consiste em reunir informações a serem priorizadas na 

elaboração dos registros. Corroborando isso, podemos mencionar o que dizem PE1 e PE21: 

Têm uns que já vão até registrando num caderninho/ num bloco. Aqui na sala eu pelo 
menos já vou utilizando/ ando com um bloquinho/ o que vai acontecendo eu já vou 
registrando porque às vezes é muita coisa e a gente na hora às vezes até falha, né? 
(PE1). 

Eu sempre olho todos os prontuários, um por um, pelo nome do paciente e o leito, porque 
de repente o paciente foi trocar de leito, aí acontece. Pode acontecer. (PE 21). 

Em relação ao segundo caso, especificamente no que diz respeito à construção dos 

registros por partes, o evento de escrita implementado pelos profissionais da enfermagem é 

igualmente precedido por um outro evento, o qual contempla práticas como coleta de 

informações efetuadas a partir de observações, consulta a outras anotações e contatos com 

plantonistas e/ou usuários dos segmentos da enfermagem hospitalar.  

Participam desses eventos em que se desenvolve a prática de coleta de dados os 

profissionais que atuam no SAU e na divisão de enfermagem, em virtude de esses setores 

abrangerem outros segmentos da enfermagem hospitalar. Corroborando o exposto, temos os 

depoimentos de PE11 e PE14:  
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Faço um apanhado desses setores. Eu vou pra o livro das cirurgias que foram realizadas 
que alguém anotou em outro setor. Eu vou pra escala de quem tava no dia, né? Pra eu 
não esquecer de colocar alguém. E eu vou nos armários pra ver o que é que tem e o que 
foi feito. Agora de repente eu posso anotar em algum local pra ir colocar no livro [...] 
(PE11). 

 [...] a gente colhe dados. Passa na/ a gente chega de manhã/ quando a gente chega de 
sete horas eu dou uma visitada em todas as clínicas. [...] Eu dou uma geral no hospital. 
Uma geral e venho pra o setor que já quando eu chego de lá normalmente eu já inicio a 
ocorrência do dia. (PE14). 

 

Resumindo o exposto, o depoimento do PE1 descreve como procedem os 

membros da comunidade de enfermagem hospitalar durante os eventos em que são 

produzidos os registros de ordens e ocorrências. Nesse sentido, o referido profissional 

enuncia: 

 Aqui na sala dos enfermeiros/ no meu dia eu prefiro fazer assim: manhã, tarde e noite, 
porque vou aproveitando o que se passa e já vou registrando. E nas clínicas também tem 
hora estabelecida. Normalmente eles fazem no final do turno, né? Porque passou um 
horário ele vai/ geralmente uns :: têm alguns auxiliares que eles usam aquela 
tecnicazinha de ir anotando alguma coisa porque eles têm uma obrigação de anotar no 
prontuário do paciente. Então aquilo é fundamental. Na hora de qualquer ação/ qualquer 
procedimento que seja realizado com paciente, eles anotam no prontuário do paciente. 
Então quando é no final do horário/ de seis horas/ de doze horas ou de vinte e quatro 
horas, conforme o plantão dos auxiliares ou dos técnicos. Então eles resgatam do 
prontuário do paciente aquilo que se passou no horário dele. 

Nesses eventos, outra prática comumente adotada pelos profissionais de 

enfermagem é a elaboração compartilhada dos registros de ordens e ocorrência. Esse 

procedimento ocorre em função de esses profissionais geralmente atuarem em duplas a cada 

turno de trabalho. Exemplificando esse caso, PE14 expressa: 

[...] E se/ nós temos duas enfermeiras/ por exemplo: eu estou eu e outra enfermeira/ que 
às vezes não é duas/ então a gente/ nós duas fica, a metade do hospital fica pra uma a 
metade fica pra outra. Então o registro é feito pelas duas. Não é só uma que faz. Eu faço 
a minha parte e ela completa/ e o outro enfermeiro completa o que ele viu também. Então 
não é feito por só uma não. É feito pelos dois. Normalmente quem está de plantão faz 
esse registro. Não é só um enfermeiro que faz não. 

Além de rotinas e rituais, a comunidade de prática da enfermagem hospitalar 

também lança mão de artefatos específicos para executar os registros de ordens e ocorrências. 

Esses artefatos, sob a ótica da Teoria da Atividade, se estabelecem como ferramentas 
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materiais ou ideacionais, construídas e utilizadas pelos sujeitos, em atividades sociais, com 

vistas a mediar as relações entre eles e os resultados que almejam conseguir nas atividades. 

Nessa perspectiva, para elaborar os registros, a comunidade faz uso de artefatos de 

escrita, como registros de ordens e ocorrências anteriores; escalas de trabalho de funcionários; 

prontuários de pacientes; anotações prévias de intercorrências; dados coletados sobre estoque 

de medicamentos e condições de uso de equipamentos.  

Incluem-se ainda como artefatos os blocos de anotações e os livros destinados à 

textualização dos registros de ordens e ocorrências, concebidos como instrumentos 

relacionados à produção material. Esses instrumentos são denominados por Cole (1998) 

artefatos primários. Além desses artefatos, há também os categorizados como terciários, que 

se situam no nível da imaginação, com expansão para o domínio da criação conceptual e 

artística, e os secundários que contemplam as representações dos instrumentos primários e 

modos de ação. 

Com relação ao modo de pertencimento, os profissionais da enfermagem se 

agregam em comunidade por meio do engajamento. Nesse caso, eles se envolvem ativamente 

nos processos mútuos e contínuos de negociação de significados revelados tanto pela adoção 

de práticas comuns quanto pelo compartilhamento de histórias de aprendizagens e de 

relacionamentos. A forma de pertencimento por engajamento é revelada através da fala de 

PE14: 

A gente começou fazendo um registro de/ é/ fazendo um relatório que a gente nem 
considerava como registro. Fazia aquele censo/ que a gente chamava de censo na época. 
Fazia aquele censo. Anotava o material, anotava quantos pacientes tinham, o que é que a 
gente tinha e no final a gente fazia um relatório/ dizia alguma coisa/ é/ por escrito/ o que 
tinha acontecido nas vinte e quatro horas: se tinha ido a óbito algum paciente, se tinha 
sido transferido alguém, se tinha dado entrada em alguém. Então a gente fazia isso 
espontaneamente. Eu propriamente com as próprias colegas. Ninguém me ensinou a 
fazer isso não. 

A respeito do pertencimento por engajamento, é ilustrativo o testemunho de PE9, 

ao afirmar: 

desde acadêmica que a gente trabalha com a escrita/ com livro de ocorrência dando essa 
importância que eu já lhe falei, né? Essa importância norteadora. E quando eu cheguei 
aqui em oitenta e oito os livros de ocorrência já existiam e foi preciso somente melhorar, 
tentar aperfeiçoar. Era mais assim/ são mais inerentes ao setor. Aí a gente tentou colocar 
também informações sobre os pacientes e também sobre os familiares, sobre a 
[incompreensível]. Então a gente hoje/ na ocorrência tem essa abrangência que eu te 
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falei. [...] Não só informes do paciente, mas também de seus familiares, do setor, de 
material, de equipamento. O que ocorre durante todo o dia.  

Quanto à participação dos membros da comunidade, é observável que a maioria 

dos profissionais se inclui na categoria de participação total, nas atividades executadas pelo 

grupo, inclusive na prática de elaboração dos registros de ordens e ocorrências. Os casos de 

não participação na elaboração dos registros se identificam como aqueles de não 

participação como compromisso, a qual se sustenta no entendimento de que a realização mais 

efetiva ou mais completa dos registros é tarefa dos enfermeiros responsáveis pela divisão de 

enfermagem e não daqueles que atuam em segmentos subordinados a essa divisão.  

Sobre os níveis de participação, há na comunidade da enfermagem categorias 

típicas de pertencimento e participação. Consequentemente, os níveis de participação reúnem: 

grupo nuclear, grupo de adesão completa, grupo de participação periférica, grupo de 

participação transacional e grupo de acesso passivo. Assim, o grupo nuclear é representado 

pelos profissionais graduados e pós-graduados responsáveis pela divisão de enfermagem, cujo 

papel consiste no incentivo cotidiano à prática dos registros, na apreciação de sua produção, 

como também no assessoramento do grupo, visando à superação de dificuldades em termos de 

escrita.  

O grupo de adesão completa é constituído pelos profissionais considerados não 

apenas como praticantes e defensores da execução dos registros em cada turno de trabalho, 

mas também como sujeitos que implementam anotações mais compatíveis com a noção de 

registros proposta por Ito et al. (2005) quando concebem-no como resumo do plantão, dos 

problemas e de intercorrências de maior destaque em cada turno trabalhado. Nesse caso, 

insere-se a maioria dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na 

instituição hospitalar tomada como campo de pesquisa.  

No grupo de participação periférica, situam-se alguns profissionais que revelam 

pouca preocupação com a efetivação dos registros, produzindo textos que não atendem à 

noção de registros de ordens e ocorrências postulada pelos estudiosos do tema, o que significa 

anotações restritas tão somente à listagem de pacientes e profissionais do turno. Enquadram-

se nesse grupo sujeitos principiantes no exercício da profissão, os quais ainda demonstram 

proficiência precária quanto às práticas de escrita da comunidade.  

O grupo de participação transacional é integrado por pessoas ou profissionais de 

diversas áreas, inclusive da própria enfermagem, que, embora não vinculados à unidade 

hospitalar, oferecem algum tipo de préstimo ao grupo. A participação transacional em meio à 
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comunidade dos profissionais da enfermagem se dá, em geral, mediante a adesão de 

voluntários que recorrem à instituição hospitalar objetivando alcançar maior proficiência 

prática. Por sua vez, o grupo de acesso passivo compreende os sujeitos que usufruem dos 

artefatos produzidos e disponibilizados pela comunidade. 

Analisando a comunidade dos profissionais da enfermagem no tocante aos 

estágios que compõem trajetória de existência das comunidades de prática, proposta por 

Wenger (1998) e McDermott (1999), podemos observar que ela se situa na fase ativa, haja 

vista que seus integrantes desenvolvem atividades comuns e, além disso, demonstram 

iniciativa no sentido de criar artefatos para facilitar sua prática, como é o caso das anotações 

prévias destinadas a subsidiar a elaboração dos registros de ocorrência em termos de 

conteúdo.  

Por se situar nessa fase, o grupo ainda se preocupa em repassar suas vivências de 

escrita para os principiantes e/ou pouco proficientes. Essa preocupação é respaldada no 

depoimento de PE22, quando assegura: 

Contei sim com colegas minhas que já tinham experiência. Principalmente eu que já era 
novata na área que trabalhava em hospital. [...] Então aí é/ é/ eu tive muita ajuda 
principalmente em relação aos relatórios e em relação a/ Eu também fui lá atrás dos 
livros, né? pra relembrar como é que deveria ser tudo e aí justamente pra procurar a 
melhorar. 

Assim entendido, há no grupo interesse que o move a partilhar conhecimentos, a 

efetivar ações mais ou menos comuns e, consequentemente, a empreender esforços 

objetivando dar conta de uma prática instaurada e efetivada cotidianamente em eventos de 

letramento próprios da instituição hospitalar, destinados à elaboração dos registros de ordens e 

ocorrências. 

Podemos observar que o grupo dos profissionais da enfermagem hospitalar se 

configura como uma comunidade de prática que tem sua atenção centrada não apenas na 

tarefa do cuidar dos pacientes, mas também no cumprimento do dever de implementar 

práticas de escrita que textualizem informações relacionadas ao seu fazer profissional como 

também ao setor em que atuam. 

Em função disso, mobiliza esforços no sentido de interagir entre si, de socializar 

conhecimentos e de se engajar na adoção de procedimentos relativamente comuns com o 

intuito de executar práticas de leitura e de escrita das ocorrências e intercorrências observadas 

em cada turno de trabalho. 
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4.2.2 Ambiente e domínio  

As práticas de leitura e de escrita são formas situadas de agir, adotadas pelos 

sujeitos, com vistas a atingir propósitos comunicativos. Isso significa que elas se efetivam no 

âmbito de determinados ambientes e domínios sociodiscursivos. 

Os ambientes compreendem os lugares ou os espaços físicos onde atuam esses 

sujeitos, desenvolvendo e compartilhando essas práticas com os demais membros das 

comunidades em que se inserem. 

Os domínios sociodiscursivos são definidos por Marcuschi (2008) como esferas 

da vida social ou institucional. Nessa perspectiva, existem os domínios sociodiscursivo, 

religioso, jornalístico, comercial, industrial, militar, político, pedagógico, familiar, lúdico, da 

saúde, dentre outros que constituem as atividades humanas. 

Neles, instauram-se práticas que organizam formas de comunicação e estratégias 

de compreensão, além de modelos de ação comunicativa que se estabilizam e se expandem às 

gerações subsequentes na perspectiva de atingir escopos e efeitos estabelecidos.  

As práticas que permeiam cada domínio discursivo ou esfera social suscitam o 

surgimento de textos orais e escritos que se formalizam no intuito de dar conta das 

necessidades e demandas enfrentadas pelos sujeitos em diversas circunstâncias. 

É a partir, então, das práticas sociais implementadas nesses domínios que se 

definem as produções textuais compatíveis com esferas sociais e institucionais, assim como as 

condutas e posicionamentos a serem adotados pelos sujeitos nos múltiplos contextos sociais.  

A esse respeito, é ilustrativo dizer que os modos de se comportar assumidos pelos 

sujeitos em situações da esfera lúdica diferem consideravelmente das posturas adotadas em 

eventos do domínio religioso.  

Marcuschi (2008) declara que esses domínios operam como enquadres globais de 

superordenação comunicativa, subordinando práticas sociodiscursivas orais e escritas. Nesse 

sentido, são os domínios que determinam ou organizam as formas de interação, 

estabelecendo, inclusive, as modalidades linguísticas em que se instauram. 

Em se tratando de esferas sociais ou institucionais, os domínios discursivos 

também fazem emergir entre os sujeitos relações de poder que são suscitadas pelas funções 

desempenhadas por eles, assim como pelas posições que assumem em segmentos diversos de 

atuação. 
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Na ótica de Bourdieu (apud CORCUFF, 2001), os domínios discursivos 

correspondem ao que o autor denomina de campo. Nesse sentido, os campos constituem 

esferas da vida social que se autonomizam progressivamente, no decorrer do tempo, em torno 

de relações sociais, conteúdos e recursos que lhes são pertinentes. 

No que diz respeito às relações sociais, cada campo, na visão do autor, é, 

concomitantemente, um campo de forças e de lutas. Como campo de forças, distingue-se por 

uma distribuição de percursos e, sobretudo, por uma relação de forças entre dominantes e 

dominados, entre segmentos hierarquicamente superiores e subordinados situados nos âmbitos 

social ou institucional.  

O campo de lutas resulta dos conflitos estabelecidos pelos agentes sociais que se 

confrontam para manter ou modificar a relação de forças firmada numa dada esfera social. 

4.2.2.1 Ambiente e domínio nos registros de ordens e ocorrências 

Com base nos aportes propostos por Marcuschi (2008, p. 193) ao afirmar que “o 

domínio discursivo constitui esfera social ou institucional”, podemos depreender que a 

enfermagem hospitalar se instaura como domínio discursivo, visto que esse segmento se 

estabelece como um campo institucional do trabalho.  

Diante disso, analisamos, a partir de então, como se efetivam as práticas de escrita 

da enfermagem, em especial os registros de ordens e ocorrências, no que se refere às suas 

particularidades em relação ao ambiente e ao domínio sociodiscursivo hospitalar.  

No domínio da enfermagem, o ambiente, segundo Stefanelli (1993), compreende 

o local onde se efetiva a comunicação. Nele, inserem-se pessoas que interagem, tempo e 

espaço, local, mobiliário, dentre outros aspectos. 

No ambiente de escrita, interagem mais frequentemente profissionais da 

enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e médicos. De modo 

menos recorrente, interatuam outros profissionais que integram a equipe multidisciplinar, tais 

como assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, cujas participações ocorrem apenas quando 

esta se faz necessária.  

O tempo e o espaço se reportam, nesse caso, aos momentos dedicados às 

produções dos registros de ordens e ocorrências que, por vezes, se estabelecem no transcorrer 

do turno ou ao final do horário de trabalho. Essas variações dependem da movimentação do 
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plantão e da preferência de cada profissional pelo horário mais conveniente para realizar a 

escrita. 

Em termos de espaço físico, a prática dos registros de ordens e ocorrências se 

efetiva na esfera hospitalar, mais especificamente no âmbito de 10 setores da enfermagem que 

compreendem as enfermarias e os segmentos afins, tais como centro cirúrgico, centro 

obstétrico, SAU, convênios, setor de radiologia e divisão de enfermagem. As enfermarias e os 

setores afins são responsáveis pelo cuidar, pela prestação de assistência direta ao paciente, 

enquanto a divisão de enfermagem assume a função de supervisionar a realização do trabalho 

de assistência efetivado pelos setores da enfermagem hospitalar.  

Esses setores estão organizados em termos de materiais e de espaço físico para 

realizar atividades de assistência aos pacientes, bem como no que diz respeito ao 

desenvolvimento de práticas de escrita concernentes ao exercício da enfermagem hospitalar.  

Corroborando isso, o PE22 afirma: 

Nós temos birô. Temos cadeiras dispostas lá [...] Nesse birô/ vale salientar/ que têm 
várias gavetas e nessas gavetas estão todos esses relatórios. Todas essas fichas em 
blocos que nós pegamos semanalmente, e a gente vai repondo [...] Além do livro. Quando 
tá perto de acabar a gente deixa uma reserva [...] Todos eles ficam próximo ao birô. [...] 
Sempre ao dispor de toda a equipe. 

A divisão de enfermagem trata-se de um segmento hospitalar de funcionamento 

não destinado ao atendimento direto a pacientes. Por conseguinte, o espaço onde se situa esse 

serviço é reservado ao trabalho de supervisão e gerenciamento do pessoal que integra os 

demais segmentos da enfermagem. Esse setor é responsável também pelo registro geral das 

ocorrências a cada plantão e conta com estrutura e materiais para efetivação dessa e de outras 

práticas de escrita.  

No que se refere ao domínio discursivo, Marcuschi (2008) defende que as formas 

de comunicação decorrem de práticas comumente recorrentes em diversos segmentos sociais. 

Assim, dentre as práticas da enfermagem que suscitam a implementação das formas de 

comunicação escrita, estão as tarefas de prestação de cuidados aos pacientes desenvolvidas 

por técnicos e auxiliares e o trabalho de supervisão dessa assistência nos setores da 

enfermagem hospitalar, cuja incumbência é dos enfermeiros que atuam na divisão de 

enfermagem. 

Essas práticas adotadas pela enfermagem em setores do cuidar e do supervisionar 

contribuem para a efetivação de práticas de escrita, dentre as quais se insere a do registro de 
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ordens e ocorrências que, de acordo com as especificidades dos setores, assume formatações 

textuais e conteúdos distintos. Uma prova disso está no dizer do PE11 que ressalta a 

existência dessas divergências: 

Esses registros de ocorrências eles são institucionais porque eles são veículos de 
comunicação. Mas que eles [...] eles depende muito de cada setor. Eles dependem muito 
de cada setor onde existe aquela ocorrência. E assim como eles dependem muito de setor 
especificamente/ então eles variam muito. 

Observamos, desse modo, que, no domínio da enfermagem hospitalar, há registros 

de ordens e ocorrências que se inserem na esfera do cuidar e registros que se situam no âmbito 

do supervisionar. Consequentemente, temos os registros que se referem à assistência direta 

aos pacientes com ênfase nas atividades desenvolvidas em um único setor e registros que 

contemplam uma espécie de panorâmica da movimentação de todos os segmentos da 

enfermagem durante cada turno de trabalho. 

Os registros alusivos ao cuidar são próprios das enfermarias e dos demais setores 

que oferecem assistência direta ao paciente. Em razão disso, sua estrutura evidencia 

informações peculiares que, segundo o PE11, compreendem: 

[...] cabeçalho. O horário de plantão em relação àquelas informações. Os funcionários 
daquele turno num, é? E o/ e as observações. [...] Que ele é mais um resumo tipo censo. 
O leito do paciente. O nome. A chegada e a saída. No próprio livro de ocorrência. E no 
final o profissional faz um geral do seu plantão, se foi tranquilo, se não foi, se teve 
alguma intercorrência. A medicação entorpecente ou controlada. Ou alguma informação 
que ele queira dar. 

Reforçando isso, apresentamos, dentre os registros coletados, o registro 01/setor 

04 que enfoca esses elementos no âmbito de seu conteúdo:  

QUADRO 215  
Relatório de Enfermagem do dia XX / XX / 06 

Enfª Nomes Observação  
 Equipe:   
 Manhã: A + C  Entregamos o Plantão ± organi- 
 Tarde: C + T  zado com 06 pacientes, + mate-  
 Noite: C + T  rial em seus lugares. Não foi  
   usado medicação do caixote  

I-1 W.P.N. Saiu de alta Plantão ± calmo graças a Deus, 
I-2 J.S.B.C Saiu de alta a tarde Obrigada Senhor por tudo. 

                                                 
15 Os textos dos registros de ordens e ocorrências em análise foram digitados em conformidade com a escrita dos 
originais, o que compreende a grafia de palavras, o emprego de símbolos e abreviaturas, dentre outros usos.  
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C.Cora 
I-4 M.A.F.P. Saiu de alta à tarde Tudo posso naquele que me 
F-1 M.S.M.S. P.C. Fortalece. 
I-3 J.de S.M. P.N.  C. + T. 
F-2 V.R.M.P. P.C. adm.às 8:50h   
I-4 I.de C.F. P.N.adm às 11:00 h OBS= A paciente do Apto. E J. 

Apto-
E 

J.de A.V. PN adm às 16:25min A.V. é hipertensa. 

G-01 A.G.G.da S. CV adm as 16:45min  
(Registro 01/setor 04) 

Conforme observamos, o registro proposto apresenta informações alusivas aos 

funcionários plantonistas, aos pacientes assistidos no setor e dados gerais referentes ao setor e 

ao uso e disponibilização de medicamentos.  

Diferentemente, os registros elaborados na divisão de enfermagem fornecem 

dados gerais das ocorrências relativos aos setores que estão sob sua supervisão. A esse 

respeito, o depoimento de PE14, emitido durante a primeira sessão reflexiva, é ilustrativo: 

Eu quando eu falo em registro eu vejo um relato geral de tudo o que a gente faz porque 
os auxiliares eles relatam o quê? Relatam o paciente. E nós enfermeiros, nós temos 
obrigação de relatar o hospital.  

Com base no depoimento proposto, podemos depreender que os registros de 

ordens e ocorrências, elaborados na divisão de enfermagem, podem apresentar maior 

abrangência, visto que a equipe desse setor tem a responsabilidade de notificar ocorrências 

relacionadas à assistência oferecida pela instituição em suas várias enfermarias e segmentos 

afins. 

Para ilustrar essas afirmações, mencionamos o registro 04/setor 10 que focaliza 

uma visão geral dos atendimentos dos segmentos da enfermagem nos turnos do plantão: 

QUADRO 3  
Plantão XX / XX /06 quarta-feira 

 V. P. (P) 
 G. (P) 
 L. (N) 

 
DIURNO – sem ocorrências de faltas no horário. 
* Pediatria – c/02 crianças aguardando visita médica 
* Obstetrícia – c/vários pacientes em evolução p/alta hospitalar 
* Berçário – c/03 patológicos (incompreensível) 
* Cirúrgica – c/vários pacientes 
* Médica – c/leitos ocupados, 03 pacientes enc.p/Caicó (fazer tumografia) 
* SP – realizado 01 PN + (rasura) 
* SO – realizado várias cirurgias, sendo pacte. c/história de cisto retocido, apresentou Duran- 
te a cirurgia PCR, sendo transferido p/UTI. 
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* SAL – c/atendimentos rotineiros. 
Noturno – sem ocorrência de faltas no horário. Clínica sem intercorrências. Pacte. Extra da  
Cirúrgica permanece grave. SAL com atendimentos rotineiros. 

 
Assinatura 

(Registro 04/Setor 10) 

Por meio de seu registro, o (a) enfermeiro(a) da divisão de enfermagem busca 

mencionar informações concernentes aos atendimentos, contingente e quadros de pacientes 

assistidos pelos diversos setores da instituição hospitalar, inclusive os casos de transferências 

para outras unidades, assim como os que inspiram maiores cuidados. 

Em se tratando de práticas de escrita que se desenvolvem numa esfera da vida 

institucional, ou especificamente no domínio sociodiscursivo da enfermagem, a construção 

dos registros de ordens e ocorrências e outras práticas de escrita seguem normas legais que 

regulamentam sua efetivação.  

Além das normatizações postuladas pelo Código de Ética da Enfermagem, 

corroborada pelo COFEN e COREN, e das orientações apresentadas pela literatura 

especializada e pelos cursos de formação, existem, no domínio da enfermagem hospitalar, 

diretrizes estabelecidas pela própria comunidade local em relação à escrita dos registros de 

ordens e ocorrências em função de suas necessidades.  

Uma ilustração dessas determinações consiste no fato de os profissionais de 

enfermagem dessa instituição optarem, de forma consensual, por não notificar os mesmos 

dados tanto nos prontuários quanto nos livros de ordens e ocorrências, evitando assim a 

repetição desnecessária de informações.  

Justificando essa decisão, PE22 declara:  

A gente viu que era uma coisa na verdade repetitiva, entendeu? Se tornava uma coisa 
que você tava fazendo e eles alegaram isso muito: olhe a gente faz isso aqui no relatório 
e aí vai fazer tudinho de novo no livro. E aí a gente viu isso [...] Então o que é que a 
gente fez? A gente achou que seria mais viável reduzir isso e condensar. E como é que a 
gente combinou isso? [...] Nas reuniões que nós fazemos [...] nós combinamos de fazer de 
forma condensada, de forma sucinta esse relatório no livro. A gente combinou e nós 
padronizamos isso e até cada clínica fez isso. Não só a clínica médica [...] mas a clínica 
cirúrgica e outras [...]. 

Essa determinação foi motivada por vários fatores. Nesse sentido, o testemunho 

de PE22 evidencia que essas alterações ocorreram 
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[...] devido essa falta de importância do livro de ocorrência isso foi mudando, devido 
essa falta de importância, devido à sobrecarga de atividades, porque pesou muito, né? 
Que além de tudo tem que escrever no prontuário, anotar medicação, ter que passar tudo 
pro livro de ocorrências. 

Face às alegações propostas, os profissionais deliberaram expressar mais 

detalhadamente as informações dos usuários no âmbito dos prontuários dos pacientes e 

registrar no livro de ordens e ocorrências apenas informações mais pontuais e de relevância 

em termos de movimentação de plantão. Consequentemente, conforme enuncia esse 

profissional, o grupo decidiu por efetivar, nos registros, uma prática de escrita mais 

condensada, o que, segundo PE22, 

[...] enfatizou bem mais a importância do registro no prontuário do paciente. Lembrando 
que ele [o técnico ou o auxiliar] vai fazer, mas vai registrar bem no prontuário e de 
forma mais sucinta no livro de ocorrência. [...] E aí a gente viu isso e viu o que é que 
deveria priorizar, priorizar o paciente, o prontuário do paciente. 

Nesses termos, observamos, no domínio da enfermagem em estudo, uma maior 

importância no tocante às notificações de prontuários, o que parece contribuir para que os 

registros de ordens e ocorrências passem a ser mais sucintos, assumindo, por vezes, 

características de censo, conforme afirma PE11: 

[...] ultimamente ele [o registro de ordens e ocorrências] mudou um pouco/ ultimamente 
não/ já faz um bom tempo. Que ele é mais um resumo tipo censo [...] É o censo da 
enfermaria. O estado do paciente, dos que chegaram, dos que estão saindo e o município 
[...] Quer dizer: você vê como ele [o registro de ordens e ocorrências] ficou bem 
resumido. Se você quiser saber mais detalhes aí você vai pro prontuário dele [do 
paciente]. 

 
Na opinião de alguns profissionais da área, como é o caso de PE22, os registros, a 

despeito de terem se tornados mais sucintos, atendem aos seus propósitos e, com efeito, às 

expectativas do domínio da enfermagem hospitalar. Em relação a isso, esse pofissional 

afirma:   

 [...] da forma como nós condensamos está dando conta. Mesmo de forma sintetizada a 
gente sabe que se continua colocando o quê? Colocando nome de paciente. Registrando. 
Dizendo como ele está, o quadro geral. [...] Digamos/ mesmo de forma sintetizada, 
mesmo a gente fazendo essa condensaçãozinha, tá dando pra entender. 
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Por outro lado, há também profissionais que acreditam que os registros, em 

função dessas mudanças, evidenciam dificuldades, deixando a desejar no tocante ao alcance 

desses propósitos e expectativas. Isso acontece, segundo PE11,  

[...] Porque ficam dúvidas. [...] quando ficam dúvidas é porque realmente ela [a escrita 
nos registros] não contemplou tudo o que a gente quis, né? Porque muitas vezes você 
quer pesquisar, mas você não encontra naquele livro [de ordens e ocorrências].  

Diante disso, as dificuldades propostas ocorrem em função de vários aspectos. 

Um desses aspectos refere-se ao fato de a deliberação de tornar os registros mais sucintos não 

ter vindo precedida de orientações quanto aos itens a serem contemplados em seu conteúdo, 

assim como à formatação a ser assumida pelos registros. Nesse sentido, a produção desses 

textos, segundo PE11, “fica muito a critério de cada um num é?” Consequentemente, “vai-se 

perdendo aquela prática de fazer realmente conforme um modelo”.  

A não definição de diretrizes, da parte do domínio da enfermagem hospitalar, no 

tocante à elaboração dos registros parece ter contribuído para a efetivação de uma escrita 

breve em termos de conteúdo informacional e para uma diversidade no tocante à formatação 

desses textos.  

Outro aspecto que igualmente interfere na escrita em estudo relaciona-se à 

demanda considerável de tarefas desenvolvidas por um número reduzido de profissionais no 

que concerne à prestação de assistência direta aos pacientes a cada turno de trabalho, aspecto 

que contribui para a diminuição do tempo destinado à execução das práticas do registrar.  

Embora o domínio da enfermagem hospitalar defenda que a prática de escrita dos 

registros seja realizada em consonância com o que estabelecem PE22 e PE11, nas passagens 

que seguem: 

Espera justamente que ela [escrita dos registros] seja feita conforme/ não como você já 
falou: de forma mecânica, mas que seja valorizada por todos da equipe. Então quando 
você valoriza uma coisa você vai querer fazer a coisa e vai querer fazer com boa vontade 
e vai querer fazer o melhor, né? (PE22). 

Espera que ela [escrita dos registros] seja realmente um documento de informação, num 
é? Além dela ser um documento legal, num é? Que tenha validade legal, que tenha 
validade pra a instituição, pra o serviço, pra a comunidade. A gente quer que ela [a 
escrita] realmente ela cumpra seu papel de comunicar, de informar. É/ como é que eu 
posso dizer meu Deus? Só que assim/ às vezes infelizmente num comunica, né? Num diz 
muita coisa em relação ao paciente. Mas o que a gente quer é isso, né? A gente quer 
realmente que a escrita de enfermagem e tudo o que é pertinente a ela seja esse veículo 
de comunicação. Que possa realmente comunicar/ informar, né? Educar, né? servir de 
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pesquisa, facilitar, né? Como você falou/ o trabalho das equipes. Não deixar dúvidas dos 
procedimentos, né? Não deixar dúvidas em relação ao que você pretende pesquisar. 
(PE11). 

a forma como se configura a maior parte dos registros no que diz respeito a informações sobre 

os turnos de trabalho acaba dificultando, em alguns casos, o reconhecimento dessa prática de 

escrita como documento e instrumento de comunicação, visto que os dados propostos são, por 

vezes, pouco suficientes para favorecer à execução do trabalho de equipes de turnos 

subsequentes, como também para realizar defesa de profissionais da enfermagem em casos de 

litígio e/ou auditorias. 

Reforçando essas observações, PE11 afirma que 

[...] muitas vezes ela [a escrita dos registros de ordens e ocorrências] foge um pouquinho 
do interesse no sentido assim que ela não contempla assim o que a gente procura muitas 
vezes. É tanto que você corre para um livro, vai no outro, procura e às vezes num 
encontra dados em relação ao paciente. Não naquele livro, né? Porque como ela [a 
escrita dos registros] já foi resumida, você sabe que ali você vai/ você só vai ter dados de 
quem está no momento e como ele está, né? No livro de ocorrências. 

 
Na perspectiva de se estabelecer como escrita mais informativa e, com efeito, 

atender às suas principais funções de comunicar e documentar, a elaboração dos registros de 

ordens e ocorrências mereceria, de acordo com os profissionais da área, ser implementada de 

modo a focalizar dados mais significativos acerca das ocorrências do plantão. Para tanto, 

poderia ter sua efetivação de modo a contemplar aspectos como informatividade, explicitude, 

legibilidade, pertinência, correção gramatical, dentre outros. Essas observações são 

evidenciadas por PE11 ao defender a necessidade de se priorizar esses fatores, salientando 

que a prática dos registros  

[...] ela [a escrita dos registros] poderia ser assim/ como é que eu digo assim? Mais 
trabalhada. [...] Ela devia se configurar numa escrita assim mais legível. [...] Com um 
português mais correto, com mais informação. [...] Ela podia se configurar mais 
adequadamente pra você entender o que se passou com aquele paciente.  

A realização dos registros de maneira a considerar os aspectos propostos e, por 

conseguinte, a atender às expectativas do domínio da enfermagem, também passa, na visão 

dos profissionais entrevistados, por uma maior exigência da parte desse domínio, ou melhor, 
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da supervisão em enfermagem que, conforme afirma PE11, “poderia muitas vezes cobrar uma 

qualidade melhor dos registros”.  

A afirmação proposta ressalta a relação de poder existente na esfera da 

enfermagem hospitalar exercida pela supervisão de enfermagem em relação aos demais 

profissionais técnicos e auxiliares na área, o que faz com que os profissionais técnicos e 

auxiliares acreditem na contribuição que o trabalho do enfermeiro pode fornecer em relação à 

superação das dificuldades expostas.  

Essa relação de poder, segundo Marcuschi (2008, p. 193), é suscitada pelas 

“funções desempenhadas pelos sujeitos, bem como pelas posições que eles ocupam em 

segmentos diversos de atuação”, inclusive pela formação a que têm acesso. 

Além de uma maior exigência do domínio institucional, outra iniciativa sugerida 

pelos sujeitos colaboradores refere-se à condição de fazer esses registros se tornarem mais 

funcionais e informativos ou, mais precisamente, à adoção de medidas como a deliberação de 

tópicos a serem mencionados na textualidade dos registros, levando-se em conta as 

especificidades do setor de enfermagem e as informações relevantes para a realização dos 

serviços por ele desenvolvidos. Essa proposta, no dizer de PE11, consiste em: 

[...] elaborar uma forma de/ padronizar, né? Então se a minha clínica é essa. O meu livro 
é esse/ o que vai interessar pra os serviços são tais e tais informações. Talvez seja muito 
por aí também, num é? Padronizar um pouco o que realmente deve ser escrito [...]. 

A definição de tópicos e diretrizes a serem consideradas na produção registros de 

ordens e ocorrências perpassa pela necessidade de discutir dificuldades relativas à escrita e 

pela decisão de executar ações no sentido de atingir o aperfeiçoamento dessa prática. Essa 

questão implica, na visão dos profissionais da área, realização de eventos de formação 

continuada em serviço. Em defesa de projetos de formação e aperfeiçoamento profissional são 

ilustrativos os testemunhos dos PE22 e PE11: 

Eu acho que em primeiro lugar seria a educação continuada. Quanto mais a gente tiver 
supervisão de profissionais comprometidos em querer melhorar/ em querer observar o 
que tá errado e melhorar com certeza a gente vai ter melhoria. Vai ter qualidade no 
serviço [...] (PE22).  

Uma educação continuada, né? Em relação à prática. A gente se preocupa com tantas 
coisas, mas não se preocupa com o registro daquela prática, né? Da importância dos/ 
dos impressos, né? A importância do livro de ocorrência. Da importância do que se 
escreve. (PE11). 
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Apesar da importância das questões pertinentes à escrita na enfermagem, os 

eventos dessa natureza promovidos até então, no âmbito do domínio pesquisado, tiveram sua 

efetivação mais direcionada para a tematização de tópicos, como relações interpessoais, 

melhoria da qualidade da assistência e procedimentos inerentes à parte específica do cuidar, o 

que se ressalta a necessidade de se desenvolver discussões e sessões de estudo focadas 

especificamente nas particularidades das práticas de escrita da área, chamando a atenção 

inclusive para a sua valorização. 

A partir do estudo realizado observa-se que o domínio da enfermagem possui 

normatizações que orientam a execução dos registros de ordens e ocorrências em termos 

gerais e locais, além de oferecer condições em termos de espaço físico e disponibilização de 

materiais para a implementação das práticas de escrita.  

Não obstante, a realização dessas práticas, de acordo com os profissionais da 

enfermagem, tem requerido ajustes e aperfeiçoamentos a fim de que sua efetivação possa se 

estabelecer em maior conformidade com as suas expectativas e com as necessidades do 

domínio hospitalar.  

Nesse sentido, a discussão das especificidades dos registros, a geração de 

respostas mediante tais discussões e, consequentemente, a definição de medidas sugeridas 

pela comunidade da enfermagem no sentido de encaminhar a efetivação dessas práticas de 

escrita se instaurarão como suportes fundamentais ao aprimoramento do trabalho dos 

profissionais em relação às tarefas do registrar.  

Além da implementação dessas medidas, o acompanhamento contínuo da parte 

dos que fazem o segmento da supervisão de enfermagem em cada segmento hospitalar se 

apresenta, de igual modo, como bem defendem os profissionais da área, como uma forte 

contribuição para a minimização de dificuldades, assim como para o redimensionamento das 

práticas de escrita. Esse procedimento, na opinião de PE11, converge não apenas para que 

“cada setor da unidade siga uma normatização, uma orientação. Um roteiro pra fazer o livro”, 

mas também para que questionamentos, tais como: “Eu vou começar por onde? O que é que 

tem que conter nesse livro pra eu não deixar de citar/ aliás/ de escrever”, que ainda perduram 

em meio aos que pertencem ao domínio estudado, possam ser devidamente respondidos e 

superados. 
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4.2.3 Artefatos 

 Para construir interações e executar práticas nos mais diversos espaços em que 

atuam, os sujeitos lançam mão de um conjunto de instrumentos herdados socialmente e 

empregados conforme expectativas de cada cultura.  

 Esses instrumentos instauram-se como artefatos, sendo definidos como “aspectos do 

mundo material modificados historicamente e incorporados às ações humanas com vistas a 

atingir a metas”. (COLE, 1998, p. 117).  

Tratam-se de elementos criados e empregados em atividades desenvolvidas 

cotidianamente pelos sujeitos nos âmbitos em que atuam socialmente. Dessa forma, os 

artefatos constituem-se mediadores da ação humana na medida em que possibilitam o sujeito 

a executar práticas e a depreender os modos em que elas se efetivam, como também as 

normas que regulam sua aplicação em um dado contexto. 

Em sua natureza, os artefatos são ao mesmo tempo ideais e materiais. A esse 

respeito, Cole (1998, p. 87) afirma: 

Os artefatos culturais são simultaneamente ideais e materiais. São ideais na 
medida em que contêm, na forma codificada, as interações das quais eles 
previamente fizeram parte. Esses artefatos existem apenas na medida em que 
estejam corporificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem/discurso 
tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida 
em que medeiam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem 
também ser considerados instrumentos. 

Assim sendo, constituem-se artefatos objetos materiais como o arado, o arco e a 

flecha, o computador, a escrita, assim como os que se configuram, sob a forma de 

representações, esquemas, scripts e modelos sociais que, por sua vez, instauram-se como 

instrumentos conceituais. 

Dada à condição de serem simultaneamente definidos como ideais e materiais, os 

artefatos da materialidade podem atingir o nível da conceptualidade ao serem expressos 

através de representações ou, até mesmo, ao se tornarem elementos integrantes dos scripts, 

esquemas ou modelos sociais. O mesmo ocorre com os artefatos conceituais que, por meio 

das representações, podem assumir particularidades dos objetos do âmbito material.  

Além disso, os artefatos se organizam em três níveis que, segundo Cole (1998), 

compreendem os primários, os secundários e os terciários. Os artefatos primários abrangem 

instrumentos ou objetos materiais construídos e incorporados pelos membros de determinados 
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grupos culturais. Esse nível, assim como instrumentos ou objetos que nele se incluem, destaca 

a natureza material dos artefatos.  

Os artefatos secundários incluem as representações desses instrumentos ou 

objetos materiais e os modos de ação empregados pelos sujeitos mediante a utilização de 

artefatos primários. Esse nível reúne modelos, práticas, esquemas culturais e normas culturais 

próprias de cada cultura. 

Inserindo-se em nível de maior complexidade de organização, os artefatos 

terciários são definidos por Cole (1998, p. 61) como “mundos relativamente autônomos com 

suas regras, convenções e resultados”. São representados por scripts que norteiam os sujeitos 

em relação ao que é esperado em diferentes situações e, até mesmo, por settings de atividades 

cotidianas constituídas por sujeitos em ação.  

Nesse nível, os artefatos são internalizados, imaginários e compartilhados por 

grupos. Em outras palavras, envolvem percepções divididas entre sujeitos e um conjunto de 

atividades do que é considerado como a “vida acadêmica”, por exemplo. 

Por referir instrumentos relacionados ao campo ideacional, os níveis secundário e 

terciário, mais os instrumentos a eles relacionados, ressaltam a natureza conceitual 

característica dos artefatos.  

Em virtude de serem construídos e utilizados em atividades sociais situadas, os 

artefatos, segundo Cole (1998), ganham sentido em contextos específicos. Diante disso, o 

autor defende a necessidade de conhecer não apenas os instrumentos mediadores da ação, mas 

também o contexto em que se efetivam.  

Nessa perspectiva, o contexto, segundo o autor, compreende o espaço em que 

ocorrem as interações humanas, assim como a utilização de artefatos. Em outras palavras, o 

contexto se configura como palco em que se realizam as ações e, consequentemente, se 

desenvolvem os esquemas culturais, incluindo os scripts16 e os esquemas de eventos17.  

Resumindo o que foi apresentado, os artefatos são instrumentos de natureza 

conceitual e material que se apresentam nos níveis primário, secundário e terciário. São 

constituintes fundamentais da cultura de cada grupo e, em função disso, são mediadores da 

                                                 
16 Os scripts, na visão de Cole (1998), configuram-se conhecimentos compartilhados interpessoalmente. Por 
meio deles, os membros de um grupo podem desempenhar papéis como também prever ações, inclusive no que 
diz respeito ao que é esperado e/ou pertinente em diferentes situações.  
 
17 Os esquemas de eventos são representações de conjuntos de atividades que tendem a ser repetidas e servem 
para especificar aos participantes os papéis sociais que desempenham, os objetos que utilizam e as sequências de 
ações exigidas. 
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ação humana nas mais diversas atividades, coordenando as relações de quem os utiliza entre si 

e com o mundo, enquanto espaço físico e de interação social. 

Transportando a abordagem dos artefatos para o âmbito da enfermagem 

hospitalar, mais especificamente para a elaboração dos registros de ordens e ocorrências como 

resumo dos turnos de trabalho, podemos depreender que, como toda prática social de 

letramento, os registros têm sua efetivação mediada por artefatos como textos e 

representações.  

Esses instrumentos possibilitam aos profissionais da enfermagem a condição de 

não somente cumprir a tarefa do registro, mas também de expressá-la sob a forma de 

conceitos e imagens, demonstrando, portanto, o sentido que atribuem à referida prática.  

Os referidos artefatos são construídos culturalmente ao longo da trajetória de 

formação dos referidos profissionais assim como no decorrer de suas vivências experienciadas 

pelos sujeitos no exercício cotidiano da enfermagem, o que inclui a interação com colegas 

mais proficientes, o manuseio e a leitura de livros registros, dentre outras práticas.  

Diante disso, temos no dia-a-dia da enfermagem artefatos que, segundo Cole 

(1998), classificam-se como materiais (os textos dos registros) e conceituais (as 

representações dos registros). Os primeiros situam no nível primário dos artefatos, ao passo 

que as representações se inserem no nível secundário desses instrumentos.  

Nesse sentido, abordaremos, a partir de então, aspectos referentes à textualidade 

dos registros que focalizam as ocorrências dos plantões da enfermagem hospitalar assim como 

as representações construídas pelos profissionais acerca da mencionada prática de escrita. 

No tocante ao estudo desses aspectos, procederemos à análise destacando suas 

dimensões retórica, organizacional e linguística com base no que estabelecem Koch e Fávero 

(1987), Bronckart (1999), Beaugrande (1997), Hamon (1981), Marquesi (1995), Austin 

(1990), dentre outros.  

Os aspectos das representações geradas pelos profissionais de enfermagem acerca 

dos registros serão examinados e categorizados conforme os postulados propostos por 

Moscovici (1984; 2003), Jodelet (1994; 2001), Abric (1994) assim como por outros 

estudiosos do campo das Representações Sociais. 

4.2.3.1 Textualização dos registros de ordens e ocorrências 

Concebendo o texto não somente como unidade linguística, mas também como 

uma manifestação da competência discursiva do sujeito que congrega aspectos relativos à 
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materialidade, como também ao âmbito retórico, adotamos, nesta abordagem, a definição 

proposta por Beaugrande (1997), na qual o texto é entendido como um evento comunicativo 

em que se concentram fatores linguísticos, cognitivos e sociais.  

Por contemplar tais fatores, essa concepção se aproxima da proposição 

estabelecida por Koch e Fávero (1987), ao examinar os textos tendo como critérios três 

dimensões interdependentes: a dimensão pragmática (ou retórica), a dimensão esquemática 

(ou cognitiva) e a dimensão linguística. Assim entendido, a dimensão retórica (ou 

pragmática) contempla os aspectos que contextualizam o texto, a dimensão esquemática 

relaciona-se aos aspectos cognitivos e a dimensão textual se refere, logicamente, aos fatores 

de ordem linguística. 

A dimensão retórica compreende fatores da interação social ou, mais 

precisamente, da situação retórica em termos de produção e circulação dos textos. Assim 

sendo, insere-se no âmbito dessa dimensão o lugar em que são efetivados e veiculados os 

textos (espaço físico e instância social), o tempo em que ocorre sua elaboração 

(circunstâncias), quem os escreve (locutor) e a sua posição social (credibilidade do locutor), 

a quem se destina (audiência), a questão a qual o texto se refere (exigência) e as intenções que 

movem a sua elaboração (propósitos). 

A dimensão esquemática relaciona-se aos aspectos cognitivo-organizacionais do 

texto. Sua efetivação se materializa na infraestrutura textual, comportando o “plano geral do 

seu conteúdo temático e os tipos de discursos” que o constituem (BRONCKART, 1999, p. 

120).  

O plano geral do texto está relacionado ao conjunto do conteúdo temático 

proposto na superfície textual, cuja identificação pode ser feita por meio da leitura e sua 

codificação através de resumos.  

 Além do plano geral do texto, os tipos de discurso correspondem às bases 

temáticas estruturais típicas propostas por Werlich (1975), às sequências ou sequencialidades 

textuais estabelecidas por Adam (1992) e, até mesmo, às superestruturas textuais postuladas 

por Van Dijk (1972). 

Desses tipos de discursos, advêm os fundamentos para as abordagens tipológicas 

que categorizam os textos como narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo, injuntivo e 

dialogal ou textos de formatação constituída por “encaixes de duas ou mais sequências”, 

conforme sugere Adam (1992, p. 21). 



97 
 

 
 

A dimensão linguística abrange o que Bronckart (1999) enuncia como 

mecanismos de textualização, como também as marcas lexicais, sintáticas e semânticas 

materializadas no texto, conforme defendem Koch e Fávero (1987). Essas marcas constituem 

particularidades específicas de cada tipo textual.  

Nessa análise, os registros de ordens e ocorrências serão abordados a partir da 

concepção de texto apresentada por Beaugrande (1999), ao defini-lo como um evento 

comunicativo que envolve aspectos de ordem social, cognitiva e linguística. As características 

relativas aos âmbitos retórico, organizacional e linguístico serão analisadas com base nas três 

dimensões18 apontadas por Koch e Fávero (1987), tendo como subsídios proposições 

estabelecidas por Bronckart (1999), Marcuschi (1983, 2002), dentre outros autores que 

focalizam aspectos relacionados à questão em foco. 

4.2.3.1.1 Dimensão retórica 

No tocante à sua dimensão retórica, os mencionados registros são elaborados e 

postos em circulação em diversos segmentos da enfermagem19 que compõem a instituição 

eleita como cenário de pesquisa. A instância social em que ocorrem é a do trabalho, mais 

precisamente, a do exercício profissional no âmbito do cuidado ou, melhor dizendo, no campo 

da saúde pública hospitalar. 

Sua elaboração acontece em turnos de trabalho cuja duração varia entre doze e 

vinte e quatro horas. No transcorrer desse período, os registros de ordens e ocorrência são, por 

vezes, elaborados de forma processual, isto é, por etapas, em meio ao desenvolvimento das 

tarefas específicas do cuidar, ou, até mesmo, de modo integral ao final de cada horário 

trabalhado.  

Nesse contexto, há variáveis que influenciam no processo de elaboração dos 

registros e, consequentemente, na qualidade de suas produções. Dentre essas variáveis, estão 

as dificuldades dos profissionais no tocante à escrita, as muitas demandas de atividades 

relativas à assistência aos pacientes que, por vezes, acabam minimizando o espaço de tempo 

destinado não somente aos registros de ordens e ocorrências, mas também a outras práticas de 

escrita que integram o cotidiano de trabalho da enfermagem.  

                                                 
18 Dimensões pragmática, esquemática e linguística enunciadas por Koch e Fávero (1987) ao proporem subsídios 
para um estudo tipológico de textos. 
19 Constituem-se segmentos da enfermagem hospitalar as enfermarias médica, pediátrica, obstétrica e cirúrgica, a 
divisão de enfermagem, os centros cirúrgico e obstétrico, o setor de radiologia, o serviço de atendimento de 
urgências (SAU) e convênios, como também as unidades de terapias intensivas (UTI).  
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Quem escreve os registros em estudo são os profissionais técnicos, auxiliares e 

graduados em enfermagem que estão em atividade na unidade hospitalar durante um 

determinado turno de trabalho, o que significa dizer que mesmo qualificado na área e 

integrante do quadro funcional da instituição hospitalar, o profissional da enfermagem 

somente está autorizado a discorrer sobre as ordens e intercorrências observadas no seu 

horário de atividade ou, mais precisamente, no período em que se encontra no exercício de 

suas funções.  

Nesse sentido, constituem-se autores os profissionais que, além de estarem no 

desempenho de suas atividades, tenham acompanhado ou tomado conhecimento das ordens e 

intercorrências surgidas no horário, registrando-as no livro designado para esse fim. 

Ao assumir o papel de autores desses registros, os profissionais, de acordo com as 

orientações da enfermagem, devem registrar somente o que se constituem ordens e 

ocorrências, ou seja, o que conseguem testemunhar durante o turno de trabalho, subscrevendo 

somente as anotações elaboradas de próprio punho, visto que terão de responder por essas 

notificações em instâncias interna ou externa ao domínio da enfermagem.  

Em meio aos requisitos que validam as palavras do autor, encontram-se também a 

atenção e o cuidado com que os profissionais da enfermagem elaboram os registros, visto que 

suas informações podem ser objeto de análise não somente para a avaliação institucional, mas 

também para pesquisas e situações de litígios judiciais. Sendo assim, sua textualização deve 

se configurar de forma objetiva e no modo descritivo, contemplando informações capazes de 

evidenciar o trabalho desenvolvido, como também garantir a continuidade e a qualidade do 

atendimento oferecido aos usuários dos serviços hospitalares.  

Sabe-se que quando escrevem os sujeitos estão se propondo a interagir com o 

outro, seja ele real, seja ele virtual. Diante disso, o registro de ordens e ocorrências, assim 

como toda prática de escrita, pressupõe uma audiência. Esta, por sua vez, compreende, numa 

perspectiva mais específica, os profissionais de um mesmo setor, como também o enfermeiro 

coordenador responsável pelo respectivo segmento hospitalar.  

Assim entendido, os técnicos e auxiliares de uma enfermaria, por exemplo, 

elaboram registros para serem lidos não somente pelos próprios colegas que desenvolvem 

suas atividades laborais no setor, mas também pelo enfermeiro supervisor daquele setor. O 

mesmo ocorre com os enfermeiros da divisão de enfermagem que, além de se reportarem aos 

colegas de setor, se dirigem igualmente ao enfermeiro geral que responde pela própria divisão 

e seus integrantes.  
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Numa perspectiva mais ampla de audiência, os registros podem ter como 

destinatários os profissionais da equipe médica e gestora da instituição hospitalar. Incluem-se 

também, nessa perspectiva de audiência, professores de enfermagem, pesquisadores 

autorizados com interesse de investigar as práticas de escrita da área, assim como autoridades 

do campo do judiciário, em se tratando de questões de litígio.  

Ao fazer uso dos registros, enfermeiros e técnicos companheiros de trabalho 

envolvidos na execução das tarefas estabelecem assim uma interação por meio do repasse de 

informações sobre o serviço prestado no intuito de assegurar uma assistência de qualidade 

e/ou compatível com as necessidades dos pacientes que estão sob seus cuidados. 

Essa interação estabelecida por intermédio dos registros e anotações ressalta o 

aspecto do dialogismo defendido por Bakhtin (1997), visto que o seu uso pressupõe uma 

atitude responsiva de seu interlocutor, seja por intermédio da própria escrita, seja através da 

realização de ações requeridas pelos colegas profissionais mediadas pelos referidos textos.  

 Como prova de que todo enunciado está endereçado ao outro e requer uma 

atitude responsiva da parte dessa audiência, apresentamos o registro de ordem e ocorrência de 

número 12 /setor 01: 

QUADRO 4 
Ocorrências do dia XX / XX / 06 das 13:00 ás 19:00 

Autoclaves → normais 
Cirúrgias realizadas 
Equipe → H. p/O., F., A., M. e S. p/E. 
 
Central: Arsenal: 
Sutura → 03 C.O. → 06 
D. veia → 01 Bata → 03 
L. sonda → 01 C.fenestrado → 08 
Gaze → balde cheio Perneira → 05 
Compressas → bastante Comp. 5 → 15 
 Comp. 10 → 19 
 Luvas → razoável 
 Gaze → balde na metade 
 → Tarde movimentada, feito várias esterilizações para o arsenal e central, dobrado 03 saco de  
compressas e 01 carro com roupas fiz bastante compressas p/o arsenal e a central, esterelizei  
as gazes que estavam no balde. Guardei todo material que foi esterilizado e feito a contagem.  
Deixo no autoclave C.O. completo. 
 
 Bom Plantão! 
  
 H. 
Obs: → Deixo o autoclave pequeno ligado, é para ser desligado às 19:20hs. 
 

(Registro 12 / setor 01) 
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Nele, o autor se reporta aos colegas do turno posterior comunicando a existência 

de pendência a ser executada: o desligamento da autoclave em horário estabelecido. Essa 

notificação muito provavelmente suscitará o apoio de seus interlocutores e, 

consequentemente, terá como resposta o atendimento da solicitação proposta. 

 O registro 05/setor 08 ressalta caso em que a audiência contempla não apenas os 

colegas do próprio segmento de trabalho, mas também seus coordenadores e/ou 

representantes da gestão administrativa da instituição: 

 
QUADRO 5  

Relatório de 7 às 11 horas dia XX / XX / 06 
 

 Recebemos o setor da funcionaria P e em seu relatório digo que o aparelho de Raio X  
fez alguns procedimentos ela não dispara sendo necessário uma segunda tentativa para que  
ela dispare, como se sabe a mais de três meses que estamos esperando um técnico de  
manutenção e até agora nada. Gostaríamos muito que a reunião que está marcada a mais  
de dois meses que ela se realizasse pois é extremamente necessária para o melhoramento  
não só do atendimento, mas das condições de trabalho de nossos colegas de trabalho, pois  
nossa [incompreensível] não se cumpre mas portaria, horário de trabalho e o excesso de  
procedimentos por horário não é compatível com as leis trabalhista para que trabalha num  
setor de periculosidade 

Grato: Z. H. 
 G. 

(Registro 05 / setor 08) 

Assim, por meio do registro ora apresentado, o autor, em atitude responsiva ao 

relatório do turno anterior, revela aos seus superiores hierárquicos as dificuldades enfrentadas 

em termos de condições de trabalho e descumprimento de normas institucionais e trabalhistas, 

solicitando assim providências para a situação. O registro proposto poderá ter como respostas 

o silêncio, a recusa, a crítica ou, até mesmo, a sensibilização e receptividade da parte de seus 

interlocutores, o que dependerá de como essas colocações serão vistas e dos posicionamentos 

assumidos por esses sujeitos.  

Além de servir para evidenciar pendências e posicionamentos, os registros 

também se constituem canais utilizados para expressar atitudes responsivas referentes à 

cordialidade estabelecida entre os profissionais que atuam na área. 

 Uma ilustração disso são as mensagens enunciadas no decorrer e/ou no final de 

cada registro endereçado às equipes de trabalho posteriores. Essas mensagens expressam 

agradecimento, saudação e, até mesmo, demonstrações de amabilidade, conforme apontam os 

registros 08/setor 01 e 12/setor 07:  
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QUADRO 6  
Ocorrências dia XX/ XX / 06 das 1300 – 1900h 

Funcionários: XXX                   Autoclaves: Bons 
 
SAC p/A. -                          Cm                                                   Central 
L. p/MA q/era E.                 Exp 
DR p/ E.G. q/era S.A.C.     SO-I                                              Suturas – 05 
O.                                       SO-C                                             L.Sonda – 01  
F.O.                                    SR                                                 Comp.03 – 25  
F.B.                                    SO-C  
 
 Arsenal 
 
Cop – 05          C.05 – 06              Gazes – tambor cheio 
Batas – 00        C.B.E – 10            Cirurg – 04 
C;10 – 06        C.f.g. – 08              Raque – 08 
Luvas – Reg.   Peneiras – 06         Latex – Cx.cheia 
 
Entrego o setor ± arromado: À tarde foi bastante movimentada houve cirúrgia toda tarde, o mat. e med. do 
arsenal foram todas guardadas, até o momento não veio RL. 
Estou tentando não deixar nada na [incompreensível] e nem na pedra, obrigado Jesus por 
tudo que tem feito por nós um até breve a turma da tarde, às 1700hs veio bastante Roupa da  
lavanderia e foram organizadas e estéril na parte e outras nas prateleiras, no autoclave  
esterelizando, às minhas amigas me ajudarão bastante, obrigado Senhor por tudo e por todos, 
estamos felizes com o nosso dia-a-dia de saúde e paz 
 A contagem do arsenal está conferida: 

Um abraço com amor 
Assinatura 

(Registro 08 / setor 01) 

Nesse registro, além de o autor reconhecer e proclamar o auxílio das amigas em 

relação à realização do trabalho, há também a despedida cordial do autor em relação aos seus 

colegas. Essa atitude revela a relação de cooperação e amizade vivenciada pelo grupo de 

profissionais do setor. O registro 12/setor 07 também evidencia traços dessa cordialidade: 

QUADRO 7  
Relatório geral das 06hs às 18hs do dia = XX / XX / 2006 

* ENTREGAMOS SETOR A TURMA DA NOITE ORGANIZADO, COM ENTORPECENTES  
COMPLETOS + MATERIAIS E OBJETOS DE USO DIÁRIO EM SEUS LUGARES E  
FUNCIONANDO NORMALMENTE.  
EXISTEM PACIENTES EM OBSERVAÇÃO MÉDICA, O MAIS DITO VERBALMENTE NA ENTREGA DO 
PLANTÃO. 
 
* MÉDICOS DE PLANTÃO = 
 MANHÃ= DR. J. 
 TARDE = DRª M. 
 
 * RESP. ENFERMAGEM = 
 MANHÃ = J. E. + R. + J. 
 TARDE = R. + J. + J. E. 
 
 TENHAM UM BOM PLANTÃO! 
 Assinatura 
 XX/XX/2006 

(Registro 12 /setor 07) 
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Observando o registro 08/setor 01, assim como o registro 12/setor 07, é possível 

identificar também expressões de despedida. Nesse sentido, temos no primeiro registro o 

trecho em que o autor deixa posto “um até breve à turma da tarde” e no segundo uma 

despedida expressa mediante o desejo de que os membros da equipe seguinte “tenham um 

bom plantão”. Ainda com relação ao encerramento dos registros, vale focalizar a 

demonstração de cordialidade do autor para com os parceiros de trabalho ao concluir suas 

anotações, transmitindo “um abraço afetuoso” para todos. 

Ainda em relação aos aspectos da dimensão retórica, os registros de ordens e 

ocorrências estão sempre orientados para o cumprimento de exigências, as quais, na 

concepção de Silveira (2005), constituem problemas ou questões às quais se refere o texto.  

Assim entendido, são exigências as ordens, as ocorrências, as intercorrências, 

assim como outros tópicos que os profissionais da enfermagem consideram dignos de nota, 

tais como as informações gerais sobre os pacientes, notificações de empréstimo e devolução 

de material a setores da instituição, de não funcionamento de equipamentos, como também as 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais em termos de condições de trabalho.  

As ordens correspondem às determinações a serem desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem e as pendências dizem respeito ao que ficou em andamento e precisa ser 

agilizado no horário de trabalho subsequente. As ocorrências, por sua vez, abrangem os fatos 

recorrentes considerados normais no cotidiano hospitalar, ao passo que as intercorrências 

envolvem acontecimentos considerados de maior gravidade, cuja incidência não é constante, 

fugindo, portanto, à regularidade dos casos atendidos.  

Como toda prática de letramento, os registros de ordens e ocorrências são 

realizados com vistas a atender propósitos, os quais, na perspectiva da literatura especializada 

em enfermagem e na visão dos profissionais da área, são múltiplos e sua configuração 

consiste em:  

(a) prestar contas de fatos e procedimentos da enfermagem no repasse do plantão;  

(b) promover a comunicação entre a comunidade hospitalar e favorecer a 

continuidade dos serviços; 

(c) orientar procedimentos futuros; 

(d) cumprir exigência legal e institucional para obter respaldo em caso de litígio; 

(e) gerar dados para a reflexão sobre a prática, contribuindo para a construção de 

um metaconhecimento sobre a questão; 

(f) preservar a história do trabalho da enfermagem e da unidade hospitalar. 
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Validando o propósito de registrar para prestar contas de fatos referentes à atuação 

dos profissionais nos segmentos da enfermagem hospitalar, o PE1 reconhece que 

o registro de ocorrência na realidade ele é um instrumento de fundamental importância 
para se registrar. Para se colocar tudo o que acontece nos setores da instituição, né? da 
unidade hospitalar. 

O mesmo intuito é também conferido ao registro pelo PE14 ao afirmar que “o 

registro ele tem a finalidade de mostrar tudo o que acontece durante o plantão no hospital”.  

Guiada por esse propósito, a construção dos registros se efetiva a partir da 

focalização condensada de informações, sejam elas relacionadas aos pacientes e aos 

profissionais da instituição, sejam vinculadas a procedimentos adotados ou pendentes. 

Especificando, os registros de ordens e ocorrências se estabelecem como uma 

espécie de acervo de informações cotidianas que evidencia aspectos ligados aos pacientes em 

termos de localização e permanência na instituição. Isso é confirmado pelo PE17 ao ressaltar 

que os registros “servem pra saber se o paciente tá internado. O nome do paciente. A 

enfermaria. Apartamento. E quando alguém pergunta se o paciente tá aqui a gente informar se 

tá onde tá ou se saiu foi transferido ou se foi admitido”. 

Ademais, podem igualmente conter dados que especificam o grupo de 

profissionais designado para o plantão e, até mesmo, a ocorrência de faltas e de permutas 

efetivadas entre os membros da equipe da enfermagem. Essas particularidades se evidenciam 

principalmente nos registros realizados pela divisão de enfermagem, enquanto segmento 

responsável pela supervisão do trabalho desenvolvido pelos demais setores da enfermagem 

hospitalar. 

Ressaltando essa questão, temos o depoimento da PE14 que enfatiza a notificação 

de ausências de funcionários ao trabalho e a razão que justifica a anotação dessa ocorrência. 

Nesses termos, a profissional revela:  

no caso de falta de funcionários. O funcionário faltou. Porque ele faltou. Se ele tem é/ se 
foi atestado. Se foi/ se faltou espontaneamente. Então a gente tem que colocar uma falta e 
registrar pra que o colega ou a enfermeira geral ela vem e sabe quantas pessoas faltou. 
Quem faltou. Por que faltou. Então esse registro ele/ a finalidade dele é que a gente 
anote tudo o que acontece nas vinte e quatro horas do hospital pra conhecimento dos 
colegas e da própria direção. 
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O registro ainda contempla o andamento do trabalho de cada setor no tocante aos 

procedimentos adotados, bem como ao estoque de material e de medicamento disponibilizado. 

Sobre o exposto, temos os depoimentos de PE3 e PE20 coletados na terceira sessão reflexiva 

destinada à discussão da prática dos registros de ordens e ocorrências no âmbito hospitalar. 

Em seus depoimentos, essas profissionais mencionam as informações expressas 

nos registros de ordens e ocorrências, dando destaque aos elementos de contextualização que 

abrem os textos dos registros, como: data, equipe plantonista, número de pacientes, material 

disponível e, sobretudo, os acontecimentos ocorridos e procedimentos implementados pelos 

profissionais da enfermagem durante o plantão. Nesse sentido, as PE3 e PE20 evidenciam que  

PE3: Sobre o registro na central [Centro Cirúrgico] / eu vou falar da central de 
material, né? Que a gente/ as ocorrências. A gente faz o relatório dependendo do horário 
que você está: se é de sete às treze ou então digamos: das treze às dezenove. Ou então em 
um dia de doze horas. Nos dois horários. A gente coloca nesse relatório. Começa pela 
data como v. diz. Número de cirurgias. Pacientes em recuperação. A equipe. Aí a gente 
vai relatar tudo o que foi feito naquele dia. Todas as atividades. Tudo o que foi 
desenvolvido. É muito importante também a roupa que a gente usa no dia a dia, né? A 
roupa do arsenal. O que foi encaminhado pra conserto. 

PE20: No meu setor a gente registra pela data, né? Começa pela data. Aí de seis às duas. 
De vinte e quatro horas. Aí coloca o nome do médico que deu plantão. Nome do auxiliar. 

PE11: Qual o seu setor? 

PE20: É convênio. Coloca o médico. O plantonista. O técnico de enfermagem e os 
números de ocorrência. Os convênios: UNIMED. [incompreensível] E material que tá 
faltando. Por exemplo: faltou isso, né? E foi feito pedido na farmácia. E tem a parte 
também da medicação, né? Toda a medicação do convênio a gente sempre vai notar. 
Seringa. Algodão. Álcool. É esse o registro que a gente faz. Lá dos convênios. 

Além do propósito de divulgar o trabalho executado cotidianamente pela 

enfermagem hospitalar, os registros compreendem igualmente o objetivo de promover a 

comunicação entre os membros da comunidade hospitalar, isto é, da equipe multidisciplinar 

que integra o seu quadro funcional, com vistas a favorecer a continuidade dos serviços 

oferecidos aos pacientes. 

Corroborando o mencionado propósito, Suarez et al. (2000) depreendem os 

registros como as formas mais importantes de comunicação em enfermagem. Para eles, as 

anotações são um meio básico e imprescindível de fazer circular a informação entre toda a 

equipe multiprofissional responsável pela prestação da assistência integral ao paciente. 

O objetivo aplicado aos registros de ordens e ocorrências é também respaldado 

pelos profissionais da enfermagem. Nesse sentido, declaram que 
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a finalidade pra/ primeiro de tudo é o contato da gente. Médico. Enfermagem. 
Enfermeira-chefe. Tudo o que a gente tá registrando eles vão está sabendo. Eles têm que 
ter o nosso registro [...]. (PE8). 

De comunicação entre a equipe de saúde. Porque tem acesso a esses registros 
enfermeiros. Médicos, né? [...] Então eu acho que a maior finalidade é a de 
comunicação. (PE13). 

O propósito de favorecer a interação entre profissionais que atuam em diferentes 

turnos e segmentos confere à prática dos registros significativa relevância para o pleno 

desenvolvimento do trabalho da instituição hospitalar, haja vista que é por meio dessa prática 

que os enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem efetivam o repasse de informes do 

plantão para os profissionais dos turnos subsequentes. Uma prova disso pode ser encontrada 

no dizer do PE14, quando enfatiza o papel dos registros no tocante à entrega do setor: 

Nós fazemos esse registro até porque nós temos que passar o plantão pra a colega e 
registrar pra que a colega saiba o que aconteceu no dia anterior e também para o 
hospital [...]. 

A relevância do propósito de promover a comunicação entre membros do grupo 

da enfermagem se estende igualmente para aqueles profissionais que estão recebendo o turno, 

uma vez que os registros apresentam informações imprescindíveis à continuidade e à 

manutenção da qualidade da assistência oferecida aos usuários dos serviços hospitalares.  

Atestando o exposto, temos o depoimento do PE2, o qual evidencia a sua opinião 

enquanto profissional que, por inúmeras vezes, assume a posição daquele que está iniciando 

sua jornada de trabalho e necessita do registro para se cientificar acerca das ocorrências 

anteriores e sua interferência para o andamento do atual plantão. Assim entendido, o 

profissional declara:  

Bom as finalidades é pra gente que está recebendo o setor. Vamos dizer que houve um 
plantão [incompreensível] quando eu vou passar o dia. Então é interessante que eu saiba 
as informações ou os acontecimentos que foram realizados naquele dia, né? Pra se 
alguém procurar alguma informação relacionada ao setor então eu/ se não foi passada 
verbalmente então eu tenho por escrito. 

Reforçando o propósito de os registros possibilitarem o prosseguimento das ações 

implementadas no turno de trabalho anterior, o PE20 diz que as anotações “servem pra dar 

continuidade ao trabalho e :: [...] É. Passar as informações”. 
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O propósito reconhecido pelo PE20 atende ao que propõe o art. 4 da Decisão 

COREN-SP-DIR/001/2000 (apud ITO et al., 2005, p. 3), estabelecendo que: “Art. 4 – o 

registro deve compreender subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos 

cuidados de enfermagem em diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe 

multiprofissional”.  

Atendendo à finalidade de estabelecer a interação entre os profissionais da 

enfermagem e possibilitar o prosseguimento de suas atividades, o registro de ocorrências deve 

reunir informações relacionadas ao que foi efetivado, ao que se encontra em andamento e, 

consequentemente, ao que deve ser providenciado em termos de assistência.  

Ao contemplar o que deve ser executado, o registro é efetivado com o propósito 

de organizar, isto é, de planejar o trabalho a ser realizado, norteando as práticas da 

enfermagem durante os seus turnos de atividades, conforme declara o PE11: 

[...] Mas ele [o registro] é um meio realmente de nós organizarmos nosso trabalho. A 
gente vê o que foi realizado. Ele controla. Ele confirma a realização desse trabalho e ele 
mostra o que tem ainda a ser feito. 

Aderindo ao objetivo proposto, o PE22 reafirma o testemunho supramencionado 

ao afirmar: “[...] A gente já viu que ele [o registro] garante a continuidade da assistência. A 

organização das tarefas desenvolvidas e a serem realizadas também”.  

Ao expressar informações que podem, em determinadas situações, atestar a 

realização ou não de procedimentos, a ocorrência ou não de determinados fatos no decurso 

dos plantões, os registros também têm como intenção fornecer, em casos de litígio, respaldo 

legal aos profissionais da enfermagem e à própria instituição de saúde responsável pela 

assistência.  

Reforçando esse propósito, Teixeira, Prates e Almeida (1998) declaram que os 

registros fornecem elementos de cunho legal e sua produção pode proporcionar segurança 

tanto para o paciente quanto para os profissionais da instituição de saúde que o atendem. 

A intenção de obter respaldo legal conferido aos registros é igualmente 

reconhecida pelos profissionais da enfermagem. Acerca disso, os PE9 e PE10 ressaltam: 

[...] tanto ele [o registro] pode ser o nosso juiz como também o nosso promotor. O nosso 
advogado e o nosso promotor. Porque ele também nos defende. O nosso registro vai nos 
defender. Se tiver alguma coisa/ alguma acusação. Não fez isso. A equipe não fez isso ou 
a equipe fez isso. Tá ali se você registrou vai estar ali pra lhe defender ou pra lhe acusar. 
(PE9). 
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Ele serve/ ele [o registro] é como uma segurança pra gente. Uma segurança. Que de 
repente precisa provar que aquele paciente teve ali. Tá aqui registrado. (PE10). 

Os testemunhos desses profissionais deixam transparecer não apenas a relevância 

da efetivação do registro, mas também da elaboração dessa anotação pautada em aspectos 

como informatividade, explicitude e objetividade, haja vista que esses elementos poderão 

contribuir para a implementação de registros que possam melhor documentar o trabalho 

desenvolvido pela enfermagem hospitalar. 

Para atender ao fim de documentar fatos e, consequentemente, alcançar respaldo 

legal, esses registros devem preencher alguns requisitos. De acordo com a Decisão COREN-

SP-DIR/001/2000 (apud ITO et al., 2005), esses requisitos, expostos nos três primeiros dos 

seis artigos do documento, estabelecem: 

Art. 1° o registro deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem 
rasura; 

Art. 2° após o registro deve constar a identificação do autor compreendendo 
nome, COREN e carimbo; 

Art. 3° o registro deve constar em impresso devidamente identificado com 
dados do paciente e completado com data e hora. 

Realçando a relevância desses requisitos em casos de interesse probatórios para 

defesa, Oguisso (1975) chama a atenção para a menção de datas e assinaturas nos registros, 

assim como para exposição do conteúdo que, em sua opinião, deve se configurar de forma 

correta, completa e expressa de maneira objetiva. A ausência desses aspectos poderá suscitar 

questionamentos quanto ao trabalho desenvolvido pela enfermagem.  

Além de servir de documento para a investigação de questões tanto nos domínios 

da própria instituição quanto na esfera judicial, os registros também proporcionam subsídios 

para que a unidade hospitalar possa, através dos enfermeiros supervisores, apreciar e adotar 

medidas de intervenção na assistência fornecida aos seus pacientes. Nesse caso, instaura-se a 

função dos registros de fornecer dados destinados à pesquisa e à avaliação do trabalho 

desenvolvido. 

Esse propósito de subsidiar a avaliação dos serviços prestados pelos profissionais 

da enfermagem é validado pelo PE22, quando assegura que: 

[...] ele [o registro] também melhora a qualidade da assistência e é também assim uma/ 
uma/ um parâmetro pra gente medir. Pra gente se planejar. Ele vai ser/ digamos: ele vai 
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ajudar a gente a se planejar a melhorar a assistência dada ao paciente. Adaptada de 
acordo com a necessidade dele. 

Partilhando esse mesmo pensamento, Possari (2005) destaca, dentre as diversas 

finalidades dos registros de enfermagem, o fornecimento de bases para a avaliação do 

trabalho efetuado pela instituição de saúde, através dos profissionais da enfermagem, e, 

consequentemente, para o alcance da qualidade almejada quanto aos cuidados proporcionados 

aos usuários.  

Ressaltando o intento de o registro gerar dados direcionados à pesquisa de práticas 

pertinentes ao exercício da enfermagem, a PE1 declara que 

[...] através dele é que você tem dados como fonte de pesquisa pra qualquer evento que 
surja. Bom ou ruim ele vai servir de registro para a gente fazer a pesquisa e na realidade 
colocar o desenrolar do nosso dia-a-dia das nossas atividades. 

Dentre tantos dispositivos legais que defendem os registros como suporte à 

pesquisa, destacamos o art. 4 da Decisão COREN-SP-DIR/001/2000 (apud ITO et al., 2005), 

o qual estabelece o registro como fonte de dados para processo administrativo, legal, de 

ensino e pesquisa. 

Além de auxiliar a avaliação das práticas da enfermagem e de servir de fontes 

para a pesquisa, os registros também têm como objetivo, de acordo com Moorhouse e 

Doenges (1994), subsidiar a efetivação de capacitação para profissionais da área. Ademais, os 

autores ressaltam que essas anotações também podem ser utilizadas para monitorar 

relacionamentos entre a equipe e o paciente, como também entre os membros das equipes de 

enfermagem.  

Ilustra bem essas afirmações o testemunho da PE9. Segundo ela, os registros 

servem “pra avaliação. Pra supervisão. Pra novas estratégias de trabalho. Pra tudo a gente 

precisa desse instrumento norteador”. 

Os registros assumem, de igual modo, o propósito de contribuir para a 

preservação da história da enfermagem na instituição. Consequentemente, as informações 

neles contempladas também se constituem dados que favorecem a recuperação da história do 

trabalho realizado em cada segmento da unidade de saúde em que atua a enfermagem. 

Ressaltando o caráter documental do registro para cada setor da enfermagem, o PE9 revela 

que:  
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Ele [o registro] vai ser um documento até histórico. Vai funcionar de uma forma que se 
você quiser procurar um livro de ocorrência de cinco anos atrás você vai ter arquivado 
ali o que aconteceu aqui na UTI nesse dia que você delimitou ali pra pesquisar.  

Observando esse propósito numa perspectiva mais ampla, podemos ver que os 

registros abrigam informações que possibilitam não apenas a recuperação da história do 

trabalho da enfermagem em seus diversos segmentos, mas também a trajetória trilhada pelos 

pacientes, o que, de forma geral, representa uma espécie de histórico da instituição hospitalar 

em termos de assistência.  

Essas considerações são atestadas no depoimento do PE22, o qual, durante as 

discussões da quarta sessão reflexiva, afirma:  

PE22: [O registro] É um documento que relata a história do hospital. Nele fica realmente 
documentado toda a história desde os antepassados do hospital. Quantos anos tem? 
Quem sabe quantos anos tem o hospital? 

PE1: Sessenta e quatro. 

PE22: É a história do hospital, né? É a biografia hospitalar, né? O registro é a biografia 
hospitalar. Registra quem passou, quem num tá mais aqui no nosso meio, quem já 
trabalhou, quem já recebeu assistência. Digamos: dona J. que foi operada há dez anos 
quinze anos tá lá registrado. Quando ela passou na sala de recuperação. Que hora. Que 
médico que deu assistência. Tudo, né? Tudo registrado, né V.? Esses livros são todos 
guardado.  

Os propósitos que orientam a elaboração dos registros de ordens e ocorrências no 

âmbito do universo pesquisado encontram-se sumariados no depoimento do PE11:  

[...] é não só o registro da história do estabelecimento hospitalar. Mas ele é um meio 
realmente de nós organizarmos nosso trabalho. A gente vê o que foi realizado. Ele 
controla. Ele confirma a realização desse trabalho e ele mostra o que tem ainda a ser 
feito. Ou seja: é um elo de comunicação/ de ligação entre a equipe anterior a que está 
agora e a que está por vir. Quer dizer: realmente ele complementa isso. Ele dá 
consequência. Ele dá consecutividade. Ele dá digamos assim: a consecução do serviço, 
né? Ele faz com que haja um elo de ligação. Ou seja: ele permite que o trabalho em 
equipe se realize, né? Ou seja: nós somos uma equipe não só agora mas aquela que vai 
vir é continuação da minha equipe que tava agora. Ou seja: o que eu deixei de fazer vai 
refletir de ruim/ de mal pra aquela equipe. Vai interferindo, né? Então se eu deixei de 
anotar uma coisa importante vai realmente deixar o déficit pra equipe que vem depois. 

4.2.3.1.2 Dimensão esquemática 

Observando a textualidade dos registros de ordens e ocorrências a partir do que 

propõe Bronckart (1999, p. 120) ao abordar a infraestrutura textual ou, mais precisamente, o 
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plano geral do seu conteúdo temático, pudemos constatar que a disposição do conteúdo no 

âmbito dos referidos textos se configura a partir da proposição de etapas básicas como a 

abertura, o resumo do plantão e o fechamento do texto. 

Na abertura, encontra-se inserido o que Marcuschi (1983) e Koch (1991) denominam 

de fatores de contextualização do tipo contextualizadores20. Esses elementos abrangem, de 

uma forma geral, os títulos dos registros, incluindo datas e nomes dos profissionais das 

equipes plantonistas. Além dessas equipes, são também mencionados, no caso dos registros 

do Serviço de Atendimento de Urgência e dos Convênios21, os nomes dos profissionais 

médicos em atividade nos turnos de trabalho. Como exemplos dos títulos e datas como partes 

integrantes da abertura dos registros, bem como da designação de médicos e enfermeiros 

plantonistas, apresentamos os registros de números 02 do SAU e 02 do Setor de Convênios: 

 

QUADRO 8  
Relatório das 24hs do dia XX / XX / 2006 24hs 

Equipe Médica= Dr. F. (M) 
 Dr. S. M. (T)  
 Dr. J. (N) 
 
Equipe de Enf.= A. 24h 
 J. (N) 
 C. (M/T) p/D. 
 A. 24/m 
 
 Entregamos o setor ± organizado + materiais de uso diário em seus devidos lugares + psico- 
Trópico + Voltaren completo, plantão movimentado com atendimento de rotina às 19:15 deu  
entrada a paciente por nome de N., desacordada com AVC? Foi encaminhado a UTI por ordem 
Do Dr. F., o mais dito verbalmente na passagem do plantão. 

 
(Registro 02/ setor 07) 

QUADRO 9 
Relatório das 06hs às 12hs do dia XX / XX / 06 

Data: XX / XX /06 
Horários: 06hs às 12hs 
Médicos: Dr.E 
Téc. Enfermagem: F 
Ocorrências: 02 

(Registro 02/ setor 09) 

                                                 
20 Os fatores de contextualização do tipo contextualizadores, segundo Marcuschi (1983) e Koch (1991), 
ancoram o texto em uma determinada situação comunicativa e compreendem itens, tais como: timbre, local, data, 
assinatura, dentre outros que contribuem para situar o texto. 
21 O Setor de Convênios se constitui um segmento que presta assistência a pacientes que possuem planos de 
saúde ou que estão vinculados a instituições que mantêm convênios com a unidade hospitalar.  
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Como é possível perceber, os títulos, datas e horários se instauram na abertura dos 

registros, ao passo que os nomes das equipes de enfermagem e médicas plantonistas, 

dependendo do caso, podem ser textualizados tanto na abertura, como acontecem nos 

registros supracitados, como também na etapa posterior ao resumo do plantão, cuja ocorrência 

antecede o fechamento do texto. Para ilustrar esse caso, temos o registro 12/setor 07: 

QUADRO 10 
Relatório geral das 06hs às 18hs do dia=XX /XX / 2006 

* ENTREGAMOS SETOR A TURMA DA NOITE ORGANIZADO, COM ENTORPECENTES  
COMPLETOS + MATERIAIS E OBJETOS DE USO DIÁRIO EM SEUS LUGARES E  
FUNCIONANDO NORMALMENTE.  
EXISTEM PACIENTES EM OBSERVAÇÃO MÉDICA, O MAIS DITO VERBALMENTE NA ENTREGA DO 
PLANTÃO. 
 
* MÉDICOS DE PLANTÃO = 
 MANHÃ= DR. J. 
 TARDE = DRª M. 
 
 * RESP. ENFERMAGEM = 
 MANHÃ = J. E. + R. + J. 
 TARDE = R. + J. + J. E. 
 
 TENHAM UM BOM PLANTÃO! 
 Assinatura 
XX/XX/2006 

(Registro 12/setor 07) 
 

Ao inverter a disposição desses elementos, o registro proposto ultrapassa os 

padrões convencionais de organização de seus conteúdos no tocante à abertura que, em geral, 

compreendem título, local, data, equipes da enfermagem e médicos plantonistas. 

Nas enfermarias pediátrica, obstétrica, cirúrgica e médica, onde se efetiva 

assistência aos pacientes em termos de internamento, a abertura dos registros também dispõe 

como elementos de contextualização a listagem de pacientes, leitos e observações sobre 

admissão, alta ou transferências desses usuários. O registro 01/setor 04 evidencia a 

textualização desses elementos:  

QUADRO 11 
Relatório de Enfermagem do dia XX / XX / 06 

Enfª Nomes Observação  
 Equipe:   
 Manhã: A + C  Entregamos o Plantão ± organi- 
 Tarde: C + T  zado com 06 pacientes, + mate-  
 Noite: C + T  rial em seus lugares. Não foi  
   usado medicação do caixote  

I-1 W.P.N. Saiu de alta Plantão ± calmo graças a Deus, 
I-2 J.S.B.C Saiu de alta a tarde 

C.Cora 
Obrigada Senhor por tudo. 

I-4 M.A.F.P. Saiu de alta à tartde Tudo posso naquele que me 
F-1 M.S.M.S. P.C. Fortalece. 
I-3 J.de S.M. P.N.  C. + T. 
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F-2 V.R.M.P. P.C. adm.às 8:50h   
I-4 I.de C.F. P.N.adm às 11:00 h OBS= A paciente do Apto. E J. 

Apto-
E 

J.de A.V. PN adm às 16:25min A.V. é hipertensa. 

G-01 A.G.G.da S. CV adm as 16:45min  
(Registro 01/ setor 04) 

Em meio aos aspectos de contextualização ou pré-textuais que se configuram na 

abertura do registro proposto, contemplamos a relação de pacientes, seus respectivos leitos, 

assim como as informações relativas a altas e internamentos, incluindo observações referentes 

ao estado dos pacientes em tratamento que, por sua vez, são propostos mediante o uso de 

abreviaturas como “P. C.” e “P. N.” conforme constam no registro supramencionado. Essas 

abreviaturas indicam, nesse contexto, “Paciente Comprometido” e “Paciente Normal”. 

Os resumos dos plantões constituem os registros propriamente ditos. Neles, 

inserem-se as informações que documentam, comunicam e orientam procedimentos na 

perspectiva de garantir a continuidade do atendimento, bem como a assistência adequada aos 

pacientes. Sua configuração compreende, em alguns casos, as sínteses que abrem e encerram 

os turnos de trabalho22 ou simplesmente as sínteses de finalização ou repasse do plantão23. 

As sínteses que abrem as atividades do horário textualizam informações que 

dizem respeito às condições em que se encontra o setor antes de serem iniciadas as atividades 

do plantão. Esses registros descrevem a organização do setor, a disponibilidade de materiais e 

de medicamentos, como também o contingente de pacientes que estarão sob os cuidados da 

equipe plantonista de enfermagem.  

Por outro lado, as sínteses que encerram e repassam os plantões contemplam 

informes relacionados a fatos e ações transcorridas, assim como às impressões dos 

profissionais acerca do turno de trabalho, incluindo movimentação de pacientes, quantidade 

de procedimentos desenvolvidos, dentre outros aspectos.  

Para ilustrar a configuração de ambas as formas de resumo, tomamos como 

exemplo o registro 01/setor 04, expresso na página anterior. Em sua constituição, o registro 

inicial abrange:  

(a) situação de recebimento do setor: “recebemos o setor mais ou menos 

organizado”. 

                                                 
22 Os setores de enfermagem cujos registros compreendem síntese de abertura e de encerramento de turno são o 
Centro Obstétrico, bem como Enfermarias Cirúrgica e Obstétrica.  
23 Os setores de enfermagem em que os registros contemplam somente a síntese de encerramento do turno são a 
Divisão de Enfermagem, os segmentos de Radiologia e de Convênios, o Centro Cirúrgico e o Serviço de 
Atendimento de Urgência (SAU). 
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(b) o número de pacientes em atendimento: “... com 05 pacientes internos”. 

(c) as pendências: nenhuma. 

Na síntese de conclusão e repasse do plantão, são evidenciados: 

(a) a situação de entrega do setor: “entregamos o plantão mais ou menos 

organizado [...] mais material nos seus devidos lugares”. 

(b) o número de pacientes em atendimento: “com 06 pacientes” 

(c) a disponibilidade de material e medicação: “não foi usada medicação do 

caixote” (medicamento psicotrópico); 

(d) a apreciação sobre o turno de trabalho: “Plantão mais ou menos calmo graças 

a Deus”. 

(e) as informações sobre pacientes: “A paciente do apartamento “E”, J.A.O., é 

hipertensa”. 

(f) as pendências: nenhuma. 

As partes que integram o plano geral dos textos dos registros variam em termos de 

número e posicionamento. Em função disso, nem todos os registros contemplam um total de 

partes equivalentes à quantidade proposta no registro 01/setor 04, podendo focalizar 

quantidade menor ou superior de itens. 

Para enfatizar essas questões, sugerimos a observação do registro 01/setor 06:  

QUADRO 12 
Relatório do dia XX/ XX/06 das 24:hs 

 

Suturas – 2 Resp. D.E 
Parto N – 1 Parteira: D + C 
Cesária – 2 Recebemos o setor de E. L com 1 paciente para parir que se tornou  
Curetagem – 1 em uma cesária + uma curetagem semiótica.  
P.Parto – 0 Entregamos o setor à E. e N.. Não ficou material de molho. Não ficou 
 paciente. Foi preparado material e esterilizado. O mais tudo bem. 
 Bom dia. 
 Assinatura 

(Registro 01/ setor 06) 

Nesse registro, em vez de focalizar a situação do recebimento do setor, o autor faz 

menção ao: 

(a) profissional de quem recebeu o plantão: “Recebemos o setor de E. L.”  

(b) número de pacientes atendidos: “com 01 paciente para parir que se tornou em 

uma cesária e 01 [paciente para] curetagem”. 

Na síntese de conclusão e entrega do plantão, são evidenciados: 
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(a) os profissionais plantonistas a quem é repassado o turno: “Entregamos o setor 

a E. e N.”; 

(b) as pendências: “não ficou material de molho”; 

(c) o número de pacientes em atendimento: “não ficou pacientes” 

(d) as informações sobre pacientes: “com 01 paciente para parir que se tornou em 

uma cesária e 01 [paciente para] curetagem”. 

(e) os procedimentos realizados: “foi preparado material e esterilizado”. 

Conforme constatamos, não há no registro 01/setor 06 evidência de apreciação do 

profissional de enfermagem acerca do plantão, tampouco em relação às situações de 

recebimento e repasse de turnos, como se observa no registro 06/setor 04. 

Frente ao exposto, podemos inferir que as partes que compõem os resumos dos 

plantões são itens de configuração flexível. Sua focalização ou não depende de algumas 

variáveis que incluem: quem os escreve, o valor que os profissionais atribuem à prática de 

escrita, o contexto em que elas se efetivam e, até mesmo, as especificidades de cada setor, 

assim como a natureza do trabalho que nele é desenvolvido.  

Em face dessa flexibilidade, existem registros que não focalizam informes 

vinculados ao recebimento do setor. Nesse caso, há uma maior preocupação da parte dos 

profissionais da enfermagem em expressar o que ocorre ao longo do plantão e não em 

textualizar informações ligadas a momentos que antecedem o seu trabalho do turno. 

Dentre os registros cujo plano textual comporta unicamente a síntese final do 

turno, estão aqueles que são construídos na divisão de enfermagem, como setor responsável 

pela supervisão dos demais segmentos da enfermagem, bem como pelo setor de Radiologia, 

de Convênios e Serviço de Atendimento de Urgência. 

Analisando o registro 02 da divisão de enfermagem, percebemos que além dos 

elementos pré-textuais ou de contextualização, os registros do setor evidenciam em seu plano 

geral de conteúdo a síntese de encerramento do plantão. 
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QUADRO 13 
Plantão dia XX / XX / 2006 

G. (P) 
L. (P) 

Não houve falta de funcionários nos setores, só Dr. M. queria uma pessoa para o Posso Aju- 
dar que não foi possível, foram passada as visitas dos clínicos com algumas alta. Restou 18 
p. na clínica médica 19 c.cirúrgica 06 criança na pediatria com 06 puérpera. UTI Neo com 03 
crianças sob a Supervisão de S.P. Centro cirúrgico com cirurgia de D.A. 
 
Noite bastante calma em todos os setores, sem nada a notificar. 
 L. 

(Registro 02/ setor 10) 

Embora contemple simplesmente a síntese de conclusão do turno, o plano geral 

dos conteúdos dos registros de ordens e ocorrências elaborados na divisão de enfermagem 

apresenta uma textualização organizada em duas partes. Na primeira, situam-se as ordens e 

intercorrências diurnas, cujo registro é feito com caneta azul ou preta. Na segunda parte, por 

sua vez, as ordens e intercorrências noturnas são expressas com o uso de caneta de cor 

vermelha. A utilização dessas diferentes tonalidades na construção dos registros é orientada 

por normatizações e convenções próprias da área da enfermagem. 

Nas sínteses da referida divisão, os enfermeiros fazem uma espécie de panorâmica 

dos vários segmentos da enfermagem hospitalar, tanto no que diz respeito ao turno diurno 

quanto ao noturno. No turno diurno, o resumo do plantão deu ênfase: 

(a) à frequência de funcionários: “Não houve falta de funcionários nos setores 

[...]”; 

(b) à situação dos setores de enfermagem [em termos de pacientes]: “Foram 

passados os vistos das clínicas com algumas altas. Restaram 18 pacientes na 

Clínica Médica, 19 na Clínica Cirúrgica, 06 crianças na Clínica Pediátrica, 01 

parto na Sala de Parto, Clínica Obstétrica com 06 puérperas e a UTI (Neo-Natal) 

com 03 crianças sob a responsabilidade de S.P. e a sala de Cirurgia com 

intervenções cirúrgicas sob o comando de Dr. A.  

No turno noturno, por sua vez, o enfermeiro plantonista não observou nenhum fato ou 

intercorrência que, a seu ver, se constituísse informação digna de nota. Em função disso, apenas 

declara: “Noite bastante calma e setores sem nada a notificar”.  

Examinando outro registro da divisão, mais precisamente o texto 08, verificamos 

que o plano geral de seu conteúdo apresenta mais ou menos os mesmos aspectos. Nesse 

sentido, traz informações relacionadas: 

(a) à frequência de funcionários: “Todos os funcionários nos seus respectivos 

setores, exceto D. C. que folgou o dia (MT) e dará o N. na Obstetrícia + T.”; 
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(b) à disponibilidade de materiais: “Feitos os pedidos de almoxarifado dos 

setores”; 

(c) à situação dos setores da enfermagem: “SAU com atendimento de rotina. 

Clínica Médica bastante movimentada”; 

(d) a informações sobre pacientes: “Foi admitido paciente para hemotransfusão e 

01 com apendicite aguda que foi preparado e desceu para a S.O.”; 

(e) a pendências: “[o paciente] aguarda apartamento livre para amanhã”. 

No que se refere ao turno noturno, a síntese de final de horário ressalta, conforme 

podemos identificar no registro a seguir: 

QUADRO 14 
Plantão dia XX / XX / 06 P.G.L. 

Todos os funcionários em seus respectivos setores, exceto D.C., que folgou o dia (MT) e  
dará o N na Obstetrícia + T. Feitos os pedidos de almoxarifado dos setores. SAU com atendi- 
Mento de rotina. Cl.Médica, bastante movimentado. Foi admitido pacte.p/hemotransfusão e  
01 c/apendicite aguda, que foi preparado e desceu p/a S.O. Aguarda apartamento livre p/  
amanhã. 
Noturno- o menor N. (9 anos) foi transferido da pediatria para o Varela Santiago por Dr. M. L. 
O mesmo está com drenagem torácica e apresentou piora, tendo necessidade de assistência 
especializada. SAU mantendo atendimento de rotina. Cto. Cirúrgico calmo, sem cirurgias  
desde às 21:00h. Plantão calmo, graças a Deus. 

Bom Plantão 24 
Assinatura 

 

(Registro 08/ setor 10) 

(a) intercorrências: “O menor N. (09 anos) foi transferido da Pediatria para o 

Varela Santiago (Natal) por M. L; o mesmo está com drenagem torácica e 

apresenta empiema, tendo necessidade de assistência especializada”; 

(b) situações dos setores: “SAU mantendo atendimento de rotina. Centro  

Cirúrgico calmo, sem cirurgias desde às 21h”; 

 (c) apreciação sobre o turno de trabalho: “Plantão calmo, graças a Deus”. 

Dentre os registros que enfatizam unicamente a síntese de encerramento do 

horário de trabalho estão os que dizem respeito ao Serviço de Atendimento de Urgências 

(SAU). Dada a especificidade do atendimento fornecido pelo setor, o plano geral do conteúdo 

de seu registro apresenta características específicas. Para corroborar isso, tomemos como 

ilustração o registro 10/setor 07 a seguir: 

 

                                                 
24 É importante ressaltar que, na enfermagem, os registros referentes aos plantões noturnos devem ser escritos 
com caneta de cor vermelha, ao passo que as anotações diurnas podem ser efetivadas com canetas azul ou preta.  
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QUADRO 15 
Ocorrências de Enfermagem das 24hs do dia XX/XX/06 

Equipe: 
 Dra. M (M) 
 Dr. N. (T) 
 Dr. M. (N) 1º horário 
 Dra. M. (N) 2º horário 
Auxiliares: 
 J. (M)  
 C. (P) 
 A. (D) p/R. 
 F. (N) p/R. 
 
* Plantão bastante movimentado nas 24hs com todo tipo de ocorrência. Entregamos o setor em  
ordem. Psicotrópicos incompletos faltando repor 02 amp. de diazepan 01 de gardenal 01 de  
nubain e 04 de diclofenaco. Falta a receita do gardenal e 01 de diazepan. As demais  
medicações estão completas + material de uso nos devidos lugares. Existem 03 pacientes em  
observação. 
 Bom 
 Dia! 
 XX/XX/06 

(Registro 10/ setor 07) 

De acordo com o observado, o plano geral de conteúdo dos registros construídos 

no SAU apresenta informações que dizem respeito: 

(a) a impressões sobre o turno de trabalho: “Plantão bastante movimentado com 

todo tipo de ocorrência”; 

(b) à situação do setor: “Entregamos o setor em ordem”; 

(c) a pendências: “psicotrópicos incompletos faltando repor 02 ampolas de 

Diazepan, 01 de Gardenal, 01 de Nubain e 04 de Diclofenaco. “Falta a receita do 

Gardenal e 01 de Diazepan”. / “Existem 03 pacientes em observação”; 

(d) à medicação e material disponível: “As demais medicações estão completas + 

material de uso em seus devidos lugares”. 

Quanto ao setor de Convênios, os registros enfocam sínteses de final de turno, 

cuja estrutura retrata conteúdos relacionados a atendimentos, assim como à situação de 

repasse de setor, dentre outros aspectos. Essas questões podem ser observadas no registro 04 

do mencionado setor.  
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QUADRO 16 
Ocorrências das 06:00 às 06:00hs do dia XX / XX ao dia XX / XX de 2006 

Médico: Dr. L. (MT Dr. N. (N) 
Téc.Enf. L.  
Nº Atendimentos: 01 internamento 
 04 consultas + medicação  
Foi pedido soro fisiológico. Setor em ordem. 

Bom dia 
XX/XX/2006 

 
(Registro 04/setor 07) 

Em função da especificidade do setor que é de atendimento emergencial a 

pacientes usuários de planos de saúde ou de outras espécies de convênios, a textualidade de 

seus registros aborda conteúdos referentes: 

(a) ao número de atendimentos: “01 internamento, 04 consultas + medicação”; 

(b) à solicitação de medicação: “foi pedido soro fisiológico”; 

(c) à situação de repasse do setor: “Setor em ordem”. 

O setor de Radiologia também tem seus registros constituídos por sínteses de final 

de turno em que o profissional da enfermagem focaliza dados referentes a atendimentos, 

como também revela impressões acerca do turno de trabalho. Para ilustrar isso, apresentamos 

o registro 08/setor 08:  

QUADRO 17  
Relatório de 18:00 do dia XX as 7 horas do dia XX/XX/06 

 Plantão movimentado com muitos atendimentos principalmente no inicio da noite,  
pacientes vindo dos retornos do ortopedista. Entreguei o setor sem qualquer anormalidades. 
– Aparelho de Raio X e processador fareidrado Normal. 
OBS. Seria interesante que o responsável pelo setor desse uma olhadinha nesse livro de  
ocorrências já que os problemas do setor devem ser relatados nesse livro e ele é o  
responsável pêlo Setor. O químico vai ser trocado e está faltando o revelador. 

grato: Z. H. 
Bom Dia! 

 
(Registro 08/setor 08) 

No plano geral de conteúdos, o registro em foco contempla: 

(a) a apreciação do turno de trabalho: “Plantão movimentado principalmente no 

início da noite”; 

(b) os pacientes atendidos: “pacientes vindos dos retornos do ortopedista”; 

(c) o repasse do setor: “Entreguei o setor sem qualquer anormalidades”; 

(d) o estado de aparelhos ou equipamentos: “Aparelho de raio X e processador 

funcionando normal”; 
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(e) as reclamações: “Seria interesante que o responsável pelo setor desse uma 

olhadinha nesse livro de ocorrências já que os do setor devem ser relatados nesse 

livro e ele é o responsável pelo setor”; 

f) as notificações: “O químico vai ser [incompreensível] e está faltando o revisor”. 

Além de terem seus conteúdos organizados em planos, os textos, de acordo com 

Bronckart (1999), também comportam diferentes segmentos em termos organizacionais, os 

quais se reportam às bases temáticas estruturais típicas (WERLICH, 1975), às superestruturas 

textuais (VAN DIJK, 1972) e às sequências ou sequencialidades (ADAM, 1992), dentre 

outras propostas esquemáticas.  

Esses segmentos compreendem bases temáticas, superestruturas ou 

sequencialidades que aliadas a aspectos de natureza linguística constituem fundamentos para 

a definição do que Marcuschi (2002, p. 23) denomina tipos textuais. Estes, segundo o autor, 

contemplam um conjunto de traços que forma uma sequência de enunciados ou categorias 

teóricas utilizadas para a abordagem de aspectos relacionados à organização estrutural dos 

gêneros.  

Apoiando-nos nas noções de estruturas típicas, superestrutura e, até mesmo, de 

sequências ou sequencialidades ou, em outras palavras, na ideia de que todo texto compreende 

uma disposição esquemática em que se organizam seus conteúdos, podemos afirmar que os 

registros de ordens e ocorrências apresentam estruturas esquemáticas ou sequências 

compostas por traços predominantemente descritivos. Essas sequências, por vezes, acomodam 

encaixes de outras sequencialidades.  

Um exemplo disso é a organização esquemática do registro 08/setor 04, em que 

prevalece a sequência descritiva, que inclui: 

(a) elementos de contextualização ou pré-textuais (abertura, data, profissionais 

plantonistas, relação de leitos e pacientes, assim como as observações a eles 

relacionadas assinaturas dos profissionais responsáveis pelo registro); 

(b) síntese inicial de recebimento do plantão; 

(c) síntese de conclusão e repasse de plantão; 

(d) elementos pós-textuais (assinaturas dos profissionais responsáveis pela 

elaboração dos registros). 

Esses elementos podem ser visualizados no registro 05 (setor 04), mais 

precisamente na parte designada pelo termo “descrição”:  
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QUADRO 18 
Relatório do dia XX /XX / 06 

Equipe de Enfermagem 

Manhã: L.+C.+R.  

Tarde: R.+C.+I.  

Noite: C.+R.+I.  

  

A – D.F.M. – DP-R  

B – N.L.M. – adm. A.C.  

C – D.M.dos S. – TTC-R  Entregamos o setor em ordem c/material e  
Extra – S.V.de F. – óbito as 1:45 Medicação em seus devidos lugares. Estamos  
G – M. de L.da S. – TTC-R Com 09 (nove) pacientes internos e todos  
E1 – M.T.de O.F. – Alta Equador regulares. 
E2 – C.T.da S. – DP Alta J.Cicco  
E3 – J.C.dos S. – Alta Equador Plantão calmo 
C1 – F.G.L. – TTC. DP-R-Alta L.Nova  
C2 – V.de M.G. – Alta Ceará Mirim R. 
C3 – D.G.B. – OP – Alta C.Novos  C. 
C4 – J.de M. – OP  

B4 – L.S OP  

B2 – L.M.da S AC-ort  Bom Dia! 

B3 J.D.de A. OP  

B4  

F7 – M.A.de A TTC R transf.C.M.  

  

  
  
  

(Registro 05/setor 04) 

Conforme podemos perceber, há, em meio à predominância das sequências 

descritivas, um encaixe de sequência injuntiva, cuja ocorrência enuncia um desejo dos 

profissionais responsáveis pelo registro endereçado aos colegas de turno posterior expresso 

pelos votos de que “[Tenham] um bom dia”! 

As sequências de natureza descritiva se configuram na enumeração de elementos 

que compõem o ser descrito, assim como na focalização de suas particularidades. A 

efetivação da descrição está relacionada à competência lexical do sujeito e ao conhecimento 

por ele reunido acerca das características do que nos propomos descrever.  

Ressaltando isso, Hamon (1981, p. 6) declara que o descritivo vem acentuar e 

solicitar uma competência linguística do escritor/leitor, visto que toda descrição se institui 

como um memorandum lexicológico.  
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Complementando, o autor declara:  

a descrição é, exatamente, uma competição de competências [...] e, com 
efeito, a área circunscrita de uma descrição não depende da natureza do 
objeto a descrever, mas da extensão do estoque lexical do descritor que entra 
em competição de competência com a do leitor. (HAMON, 1981, p. 46). 

Assim entendido, a construção de textos com sequências descritivas requer da 

parte do descritor domínio não somente sobre as palavras, mas também um conhecimento 

experiencial, assim como propriedade quanto aos modos de organização dos conteúdos em 

sua textualidade. 

Sobre a organização esquemática dos textos descritivos, muitos estudiosos se 

voltam para essa questão com vistas a apresentar modelos que representam a disposição 

estrutural desses textos. A exemplo disso, temos os postulados propostos por Hamon (1981), 

Haas e Lorrot (1987), Adam e Petitjean (1982), Adam (1992), Marquesi (1996), dentre outros. 

Em face disso, adotamos na análise da estrutura organizacional dos textos dos 

registros de ordens e ocorrências apenas aspectos dos modelos estabelecidos por Hamon 

(1981), Haas e Lorrot (1987) e Marquesi (1996). 

Defendendo uma competência específica da parte do descritor para construir 

textos descritivos, Hamon (1981) afirma que um sistema descritivo compreende um jogo de 

equivalências entre uma denominação e uma expansão que abrange um conjunto de palavras 

justapostas em listas ou coordenadas e subordinadas em um texto, acompanhadas de uma 

série de atributos e características. 

Nesse sentido, propõe o seguinte esquema para os textos descritivos: 

SD 
 

uma denominação                  uma expansão 
 

                                                   
                                                um patônimo         uma lista                 um grupo de predicados 
                                                                          uma nomenclatura 
                               
                                                          P                           N                                       Pr 
 

(HAMON, 1981, p. 93) 

A organização do texto descritivo, na visão de Hamon (1981), ocorre pela 

colocação em equivalência de uma definição-descrição ou, mais precisamente, da enumeração 
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das partes de um mesmo todo e um conjunto de predicados. Nessa proposta de organização, 

há, portanto, dois componentes integrantes do sistema descritivo: um termo sincrético 

diferenciado e uma expansão concedida como equivalente. 

Outra perspectiva de esquema organizacional para os textos descritivos é a 

proposta apresentada por Haas e Lorrot (1987). Apoiadas nas concepções de Hamon e 

movidas pelo escopo pedagógico de conduzir as crianças a produzirem descrições com 

competência, as autoras propõem o seguinte plano esquemático para os textos de natureza 

descritiva: 

SD 
 

Unidade ou tema-título                     expansão 
 

                                                   
                                                                                                  qualidades ou predicados 
                                                                    
                                                             partes ou nomenclatura 
                               

(HAAS; LORROT, 1987, p. 30) 

Retomando a disposição organizacional estabelecida por Hamon (1981), Haas e 

Lorrot (1987) sugerem a redefinição do item “denominação”, passando a designá-lo “unidade 

ou tema-título”. O mesmo ocorre com os tópicos “uma lista (uma nomenclatura)” e “um 

grupo de predicados”, renomeados de “partes ou nomenclatura” e “qualidades ou predicados”.  

Essas alterações revelam a preocupação das autoras em procurar didatizar as 

representações esquemáticas apresentadas em relação aos textos descritivos, tornando-as mais 

compatíveis com a intenção a que se propõem, que é favorecer desempenhos no tocante à 

produção textual. 

A despeito da representação esquemática evidenciada, as autoras assumem estar 

propondo tão-somente passos para análises tendo em vista uma matriz de condutas na 

formação de uma competência descritiva e não um modelo de organização dos descritivos. 

Em virtude disso, sua contribuição consiste em suscitar algumas reflexões acerca das 

abordagens tipológicas e, em especial, sobre a prática descritiva, visto que se atêm mais às 

questões que envolvem a situação comunicativa em que ela acontece e não a aspectos ligados 

à superestrutura propriamente dita.  

Retomando as propostas estabelecidas acerca da estrutura organizacional do 

descritivo, Marquesi (1996) sugere algumas proposições acerca do tipo textual em questão. 
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Diante disso, parte do princípio de que todo texto implica categorias fundamentais da 

condensação e da expansão. Nesta, incluem-se as subcategorias de definição e de 

individuação, ao passo que naquela se insere a subcategoria de designação.  

Nesse modelo esquemático, a condensação se apresenta em substituição à 

denominação aventada por Hamon (1981), enquanto que a parte da expansão se mantém na 

abordagem estabelecida pela autora.  

A designação como subcategoria da condensação se reporta ao nomear, ao 

identificar os objetos ou seres descritos. Isso, na visão de Marquesi (1996), implica 

condensar, num recorte lexical, um conjunto sêmico.  

A subcategoria da definição compreende a enunciação de características capazes 

de identificar objetos descritos. A definição também permite determinar a extensão ou os 

limites das particularidades que lhes são inerentes. Na visão de Marquesi (1996), a definição é 

um conjunto de atributos sequenciados relacionados a uma designação.  

A escolha e a sequenciação desses atributos ocorrem com base em saberes 

construídos por quem os descreve, visto que definir é, segundo a autora, reconhecer objetos 

do mundo de que se tem conhecimento. 

A subcategoria da individuação comporta um grupo de predicações que 

especificam, distinguem e, até mesmo, individualizam o ser descrito. Essas predicações, na 

perspectiva da autora, são qualificadas como permanentes e/ou transitórias. Quando 

permanentes, as predicações são regidas pelo princípio de discriminação, bem como pelo 

aspecto da transitoriedade. Sendo assim, não se propõem a enfatizar em que consiste o objeto 

em descrição, mas focalizá-lo como se encontra em determinado tempo e espaço.  

Ao contrário disso, as predicações permanentes, pautadas pelo princípio de 

identidade e, consequentemente, pelo aspecto de permanência, possibilitam a evidência do 

que consiste efetivamente o objeto em foco. Nesse caso, as predicações dão conta de atributos 

que lhes são característicos e peculiares independentemente do momento e do contexto em 

que se insere o objeto.  
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Esquematicamente, essa proposta assume a seguinte configuração: 

FIO CONDUTOR DO TEXTO 

 
“x”                                     “y” 

 
(Condensação)                     (Expansão) 

 
                                                   
                                                                             
                                                                        
                               
                                                        
                                                    -a 
                                                    -b 
                                                    -c 
                                                    -n 
 

 

 

 

(MARQUESI, 1996, p. 121) 

Considerando as proposições apresentadas pelos estudiosos acerca da estrutura 

dos textos descritivos e, sobretudo, as particularidades evidenciadas pelo conjunto de registros 

de ordens e ocorrências que compõe o corpus desta pesquisa, optamos por efetivar a análise 

proposta tomando por base o modelo construído a partir da fusão de elementos constitutivos 

das abordagens estabelecidas por Hamon (1981) e Marquesi (1996). 

Assim entendido, o modelo idealizado para a presente análise compreende o 

elemento fio condutor, assim como as categorias da condensação e expansão (MARQUESI, 

1996). A condensação abrange a designação, enquanto que a expansão, por sua vez, envolve 

componentes denominados listas ou partes (HAMON, 1981; HAAS; LORROT, 1987) que a 

partir de então serão nomeados elementos ou partes. Da expansão, faz parte o componente 

individuação ou predicados. 

Explicando: o fio condutor consiste na proposição acerca da qual se desenvolve o 

texto. A designação como componente da condensação contempla a focalização ou a 

identificação do objeto em descrição. No âmbito da expansão, o componente elementos ou 

partes contempla aspectos integrantes do objeto descrito. Os atributos aplicados a esses 

Designação Definição Individuação 

 
 
 
 
 
 
(Bloco 1) (Bloco 2) (Bloco 3) (Bloco 4) 

-a 
-b 
-c 
-n 

-a 
-b 
-c 
-n 

-a 
-b 
-c 
-n 

-a 
-b 
-c 
-n 
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aspectos e, consequentemente, ao objeto em foco constituem o componente da individuação 

ou predicados.  

Representando graficamente a proposta apresentada, temos o seguinte esquema:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Com base no esquema apontado, procederemos à análise dos elementos 

estruturais inerentes aos registros de ordens e ocorrências. Nesse sentido, tomaremos como 

ponto de partida o exame do registro 04/setor 01: 

QUADRO 19 
Ocorrências do dia XX / XX / 06 das 13:00h às 19:00h 

 
C.realizadas – 2 peq Equipe: 
Pac. No CRO – 00 E. p/E. + D. 
C.Material p/L + M. p/J. + 
Sutura – 06 D. D. + O. 
D. Veia – 01 L. V. + E. p/ A. 
L. sonda – 01  
 Entrego o setor a turma da noite sem anomalidades. Lavado e preparado o material usado  
nos procedimentos do horário. Veio um pouco de comp. Foram dobradas e empacotada para as  
unidades. Não veio roupas da lavanderia guardado no arsenal um pouco de material que foram  
esterilizado. O mais continua a mesma rotina. 
 Boa noite! 
 D. e equipe 
Obs. A contagem do arsenal continua a mesma. 

 
(Registro 04/ setor 01) 

     FIO CONDUTOR DO TEXTO 

   CONDENSAÇÃO                     EXPANSÃO 

   DENOMINAÇÃO 
       ELEMENTOS  
          OU 

          PARTES                
 

INDIVIDUAÇÃO 
OU 

PREDICADOS 



126 
 

 
 

 
  
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIO CONDUTOR: Registros de ordens e ocorrências da enfermagem hospitalar 

CONDENSAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocorrências 
do dia 13.11.06 

das 13:00hs 
às 19:00hs 

 
 
 
 

EXPANSÃO 

ELEMENTOS OU PARTES INDIVIDUAÇÃO OU 

  setor sem anormalidades 

 Material usado nos procedimentos 
do horário 

 
lavado e preparado 

Um pouco de compressas   foram dobradas e empacotadas 
para as unidade 

Roupas da lavanderia não veio 

Um pouco de material 

O mais continua a mesma rotina 

  Cirurgias realizadas 02 pequenas 

      Pacientes no CRO 00 

Suturas 

06 

D. de veia 

01 

L. sonda 

01 

Equipe plantonista E. p/ E. + D. p/ L. 
M. p/ J. + D. + D. + O. 

Autores do registro D. e equipe 
 

Obs.: A contagem do arsenal 

 
continua a mesma. 

 

[Tenham uma] Boa noite! 

 
Sequência 
Injuntiva 

esterilizado e guardado no arsenal 
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Na estrutura do registro em foco, há o encaixe de uma sequência injuntiva 

constituída apenas por um comando. Essa espécie de sequência tem sua organização 

esquemática abordada por Koch e Fávero (1987), Travaglia (1991), Paz (2001) e Rosa (2003). 

Concebido como componente básico da sequência injuntiva, o comando, na 

opinião de Travaglia (1991) e Paz (2001), compreende um incitamento de procedimentos. 

Esquematicamente, a sequência em que se instaura esse componente pode, por vezes, 

contemplar três categorias: explicação25, elenco26 e comando, sendo este o elemento 

indispensável para a efetivação da sequência e, consequentemente, para o estabelecimento do 

seu propósito comunicativo que implica a determinação ou o desejo de que se cumpra um 

fazer proposto. 

A injunção, ou, mais precisamente, o comando, se configura no registro de ordens 

e ocorrências em análise através da expressão “Boa noite”, a qual implica a enunciação de 

“Tenham uma boa noite”. A flexão imperativa assumida pelo verbo “ter” sinaliza o comando 

ou, mais precisamente, a injunção propriamente dita.  

Para ilustrar mais significativamente a estrutura esquemática dos referidos 

registros, efetivaremos o estudo da constituição organizacional do texto 12/setor 07, 

responsável pelo Serviço de Atendimento de Urgências (SAU): 

QUADRO 20 
Relatório geral das 06hs às 18hs do dia=XX / XX / 2006 

* ENTREGAMOS SETOR A TURMA DA NOITE ORGANIZADO, COM ENTORPECENTES  
COMPLETOS + MATERIAIS E OBJETOS DE USO DIÁRIO EM SEUS LUGARES E  
FUNCIONANDO NORMALMENTE.  
EXISTEM PACIENTES EM OBSERVAÇÃO MÉDICA, O MAIS DITO VERBALMENTE NA ENTREGA DO 
PLANTÃO. 
 
* MÉDICOS DE PLANTÃO = 
 MANHÃ= Dr. J. 
 TARDE = Dra. M. 
 
 * RESP. ENFERMAGEM = 
 MANHÃ = J. E. + R. + J. 
 TARDE = R. + J. + J. E. 
 
 TENHAM UM BOM PLANTÃO! 
  
 Assinatura 
 XX/XX/2006 
 

(Registro 12/setor 07) 
 

                                                 
25 Na perspectiva estabelecida por Travaglia (1991) e corroborada por Paz (2001), a categoria da explicação ou 
incentivo se refere aos esclarecimentos ou subsídios fornecidos para a realização do comando proposto. 
26 A categoria do elenco ou descrição abrange os elementos ou informações a serem considerados ou utilizados 
para a efetivação do fazer requerido pelo comando. 
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Em termos de estrutura, o registro em análise compreende a seguinte organização:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

CONDENSAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Geral 

das 06hs 

às 18hs do 

dia 25.11.06 

   EXPANSÃO 

LISTA OU PARTES INDIVIDUAÇÃO OU 
PREDICADOS 

Médico de plantão (manhã) Dr. J. 

Médico de plantão (tarde) 
 

Dra. M. 

Responsáveis pela 
Enfermagem (manhã) 

Responsáveis pela 
Enfermagem (tarde) 

 

 
R. + J. + J. E. 

 
Setor 

organizado durante a entrega à 
turma da noite 

entorpecentes completos 

Materiais e objetos de uso 
diário 

em seus lugares e funcionando 
normalmente 

 
Existem pacientes 

 
em observação médica 

O mais  foi dito verbalmente na entrega do 
plantão 

Autor  
 

rubrica 
 

Data do registro 25/11/2006 

FIO CONDUTOR: Registros de ordens e ocorrências da enfermagem hospitalar 

Tenham um bom plantão! 

 
 

Sequência Injuntiva 

 
J. E. + R. + J. 
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Assim como são diversos os segmentos de enfermagem no âmbito hospitalar, 

também são várias as formas e as estruturas assumidas pelos registros produzidos, embora 

todas elas apresentem uma configuração em que predominam traços da sequência descritiva. 

Para ilustrar, representaremos o plano esquemático de registros construídos na divisão de 

enfermagem, assim como na Enfermaria Médica. 

Em termos de divisão de enfermagem, representaremos o registro 04/setor 10: 

QUADRO 21 
Plantão XX / XX / 06 quarta-feira V. P. (P) 

 

 

  

 

 

 

 G. (P) 
 L. (N) 

 
DIURNO – sem ocorrências de faltas no horário. 
* Pediatria – c/ 02 crianças aguardando visita médica 
* Obstetrícia – c/ vários pacientes em evolução p/alta hospitalar 
* Berçário – c/ 03 patológicos (incompreensível) 
* Cirúrgica – c/ vários pacientes 
* Médica – c/ leitos ocupados, 03 pacientes enc.p/Caicó (fazer tumografia) 
* SP – realizado 01 PN + (rasura) 
* SO – realizado várias cirurgias, sendo pacte. c/história de cisto retorcido, apresentou duran- 
 te a cirurgia PCR, sendo transferido p/UTI. 
* SAU – c/atendimentos rotineiros. 
Noturno – sem ocorrência de faltas no horário. Clínica sem intercorrências. Pacte. Extra da  
cirúrgica permanece grave. SAU com atendimentos rotineiros. 

Assinatura 
(Registro 04 / setor 10) 
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FIO CONDUTOR: Registros de ordens e ocorrências da enfermagem hospitalar 

CONDENSAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

Plantão do 08/11/2006 
Quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIURNO 

EXPANSÃO 

LISTA OU PARTES INDIVIDUAÇÃO OU 
PREDICADOS 

Equipe de Enfermagem 
 

V. P. (P) 
   G. (P) 
   L. (N) 

sem ocorrência de falta no 
horário 
 

Obstetrícia 

 
c/ vários pacientes em evolução 
para alta hospitalar. 
 

 
Pediatria 

 

c/ 02 crianças aguardando visita 
médica. 

 

c/ 03 patológicos ... 
 

Cirúrgica 
 

c/ vários pacientes. 
 

Médica 

 
c/ leitos ocupados, 03 pctes 
encaminhados para Caicó... 

 

SP (Sala de Parto) 
 

realizado 01 PN (parto normal). 
 

SO (Sala de Operação) 

 
realizado várias cirúrgias... 

 

 
 
 
 
 

NOTURNO 

Plantão noturno sem ocorrência de falta no horário. 

Paciente extra da cirúrgica 
 

permanece grave 

Clínicas sem intercorrências. 
 

SAU (Serviço de Atendimento de 
Urgências) 

c/ atendimentos rotineiros. 
 

DIURNO 

Berçário 
 

SAU c/ atendimentos rotineiros 
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Dada a especificidade do setor da divisão de enfermagem que supervisiona os 

demais segmentos da área, os registros de ordens e ocorrências nele elaborados apresentam, 

em geral, estruturas que revelam uma espécie de panorâmica acerca das intercorrências e dos 

atendimentos realizados, como também da frequência de funcionários nos setores da 

enfermagem, além de casos de pacientes cujos quadros inspiram cuidados. 

Todas as informações que constituem os registros do setor se organizam em duas 

fases: as que se referem ao turno diurno e as que correspondem ao turno noturno. Essas fases 

são devidamente marcadas nos âmbitos linguístico e organizacional.  

 4.2.3.1.3 Dimensão linguística  

Assim como todos os demais textos em que predominam a sequência descrita, os 

registros de ordens e ocorrências apresentam aspectos de ordem linguística que lhes são 

peculiares. Dentre tais aspectos apontados como marcas dos mencionados textos estão, 

segundo Koch e Fávero (1987), os verbos indicadores de estado, situações ou referentes a 

propriedades, atitudes e qualidades. 

Esses verbos aparecem expressos textualmente ou, por vezes, de forma implícita. 

Como exemplo desses casos, temos: “A demais medicações estão completas + material de uso 

[estão] em seus devidos lugares” (registro 10/setor 07); “O mais continua a mesma rotina” 

(registro 04/setor 01); “O mesmo [paciente] está com drenagem torácica [...]” (registro 

08/setor 10); “Sala de curativo [está] em ordem” (registro 03/setor 02); “Horário [esteve] 

bastante movimentado” (registro 02/setor 08); “A paciente do apto E, J. de A. V. é hipertensa” 

(registro 01/setor 04); “Os alunos do curso de enfermagem ficaram responsáveis pelos leitos 

[...]”. (registro 04/setor 02). 

Além dos verbos de estado, os registros em estudo também apresentam como 

traço linguístico verbos performativos, os quais são utilizados para abrir tantos as sínteses 

introdutórias quanto as de encerramento de turno de trabalho dispostas no plano geral de 

conteúdos desses textos. 

Como exemplo disso, temos o registro a seguir. Nele, as formas verbais em 

destaque indicam a ocorrência dos performativos: 
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QUADRO 22 
Relatório de Enfermagem do dia XX / XX / 06 

Enfª Nome do Paciente Observação  
 Equipe de Enfermagem  Recebi o Setor ± organizado  
 Manhã = L.  com material em seus devidos, 
 Tarde = L. T.  lugares faltando conferir, pois  
 Noite = C. D  estou só no setor. 

F-2 F.A.M.C. Saiu de alta C.Novos  
G-1  J. B. T  Saiu de alta L.Nova  
G-2 M.das G.S. Saiu de alta Florânia  
G-3 M.de L.de O.G. Saiu de alta C.Novos  
E-1 R.M.da S. T.T.C. Entregamos o setor ± organiza- 
F-1 M.das V.S. P.C do com 10 pacientes +  
I-1 M.A.da C. P.N Material nos devidos lugares 
I-2 G.A.de Lima P.N Plantão ± calmo graças a Deus.  
I-3 I.A.de A. C.U. adm às 9:40h Obrigado Senhor por tudo. Tudo  
F-2 A.L.B.S.L P.C adm às 14:20 min posso naquele que nos  
I-4 M.E.da S.L. CC. adm.às 14:55min fortalece. 
G-1 M.J.da S.T. P.N adm às 21:10h  F. + A. 
“E” H.C.de O.A. P.C adm às 21:55h  
G-2 M.N.da S. P.N adm às 22:30  

(Registro 05/setor 05) 

O uso de tais verbos se configura tanto na parte inicial das sínteses introdutórias 

quanto nas que se referem ao encerramento de turnos. Essa ocorrência no âmbito dos registros 

estudados se apresenta conforme evidencia o quadro proposto: 

QUADRO 23 
Recorrência dos verbos performativos nos registros de ordens e ocorrências 

Segmento de 
Enfermagem 

 
 

Registros com 
performativos 
na fase inicial 
dos textos 

Registros sem 
performativos 
na fase inicial 
dos textos 

Registros com 
performativos 
na fase final 
dos textos 

Registros sem 
performativos 
na fase final 
dos textos 

Total de 
ocorrência dos 
performativos 

      
Centro Cirúrgico 0 0 10 0 10 
E. Médica 10 0 10 0 20 
E. Pediátrica 0 0 01 6 01 
 E. Cirúrgica 01 12 13 0 14 
E. Obstétrica 09 01 10 0 19 
SAL 0 0 08 08 08 
C. Obstétrico 05 01 03 03 08 
S. de Convênios 01 0 0 0 01 
S.de Radiologia 05 04 01 08 06 
D. de Enfermagem 0 10 0 10 0 
 Total 87 

Levando em conta o total de 100 registros examinados, assim como a recorrência 

dos performativos em sua textualidade, podemos identificar uma média de 87% de incidência 

dessas formas verbais no corpus da pesquisa. 
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Os verbos performativos de designação oriunda do verbo inglês to perform, 

correlato do substantivo “ação”, exprimem, na perspectiva de Austin (1990), muito mais que 

um mero proferimento, visto que sua enunciação compreende a realização de um fazer que se 

efetiva simultaneamente ao dizer. 

Os enunciados em que se situam os performativos, segundo Cervoni (1989), não 

descrevem, não relatam, tampouco se dispõem a constatar algo. Sua enunciação é a própria 

execução da ação. Em geral, tem-se como ilustração de performativos os verbos batizar, 

aceitar, apostar, declarar, autorizar, jurar, permitir, dentre outros verbos que, mediante flexão 

nas primeiras pessoas tanto do singular quanto do plural do presente do indicativo, voz ativa 

(ex.: Eu o permito sair) ou por intermédio de formas equivalentes (ex.: Você tem permissão 

para sair), evidenciam um fazer que se estabelece no próprio dizer.  

 Assim, ao expressarem, em seus registros, recebemos ou encerramos o plantão, 

os profissionais da enfermagem estão não apenas mencionando as ações de receber ou 

encerrar turnos de trabalho, mas também implementando efetivamente tais ações, daí 

considerarmos tais formas verbais como performativas.  

A condição assumida pelos performativos reside na força ilocutória que a sua 

enunciação possui: a de se instaurar como o fazer que se realiza mediante o próprio dizer ou, 

em outras palavras, na efetiva execução da ação proferida pelo enunciador.  

Para que esse dizer se configure como a efetivação de uma ação, Austin (1990) 

defende que se faz necessário muito mais do que o seu simples proferimento. Para o autor, 

além desse dizer, é fundamental que esses enunciados sejam também expressos em situações 

apropriadas e por pessoas autorizadas. 

Dessa maneira, o uso de verbos performativos só terá o efeito desejado no âmbito 

dos registros de ordens e ocorrências caso sejam proferidos durante um turno de trabalho, por 

profissionais em pleno exercício de suas atividades em um dado setor da enfermagem 

hospitalar.  

Essas exigências constituem requisitos para que os enunciados performativos 

expressos nos registros possam constituir de fato a execução de uma ação. Fora das condições 

propostas, esses enunciados textualizados pelos profissionais não possuem valor ilocutório, 

tampouco expressam performatividade.  

Embora considere que qualquer proposição de classificação não seja capaz de 

contemplar a vastidão de questões que envolvem o uso dos performativos, Austin (1990) 

aponta a ocorrência de duas classes: os performativos contratuais e os declaratórios.  
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Dentre os performativos contratuais, estão os verbos que indicam empenho de 

palavra e compromissos assumidos por parte dos sujeitos enunciadores. Assim entendido, 

inserem-se nessa categoria formas verbais, tais como: “concordo”, “aceito”, “aposto”, 

“autorizo”, “juro” e tantos outros que estão relacionados ao comprometimento.  

Por sua vez, os performativos declaratórios compreendem as formas verbais que 

não exprimem comprometimentos, mas que estão vinculadas ao âmbito do afirmar. Desse 

modo, são compatíveis com a classificação proposta verbos como: “declaro”, “batizo”, 

“concedo” etc.  

Com base nessa categorização, podemos considerar que os performativos 

observados nos registros em estudo se enquadram na categoria dos declaratórios, haja vista 

que ao utilizar formas verbais como: “recebi”, “recebemos”, “entrego”, “entregamos”, 

“passo”, “passamos”, “repasso”, “repassamos”, “encerro”, “encerramos”, dentre tantas outras, 

tanto na introdução quanto na sua finalização dos resumos dos plantões, os profissionais da 

enfermagem não estão assumindo compromissos, mas efetivando declarações acerca de 

situações vivenciadas e de condutas que adotam em seus horários de trabalho.  

Ademais, é possível identificar nos registros examinados o uso de performativos 

expressos na forma imperativa. A respeito desses casos, Cervoni (1989) justifica que 

quaisquer verbos inerentes ao referido modo, mesmo não sendo concebidos como 

performativos na primeira pessoa do presente do indicativo e constatativos nas demais formas 

ou constatativos em todos os casos, são concebidos como performativos. 

Em outras palavras, as formas verbais imperativas podem contemplar a realização 

de uma ação e, consequentemente, ser consideradas como performativos que se classificam 

em: performativos explícitos e performativos primários. Os explícitos se evidenciam em 

enunciados que apresentam uma indicação muito precisa da ação que a sua enunciação efetua. 

Desse modo, constituem ilustrações dessa categoria enunciados como: “Eu o mando sair”. 

Em contraposição, os performativos primários propõem uma indicação sucinta e 

pouco definida da ação proposta na enunciação. Sua configuração ocorre mediante o uso do 

imperativo simples que pode denotar um desejo, uma ordem, um pedido, uma prescrição e, 

até mesmo, um aconselhamento, dependendo da intenção assumida pelo enunciador.  

Na textualidade dos registros de ordens e ocorrências, observamos a recorrência 

de sequência injuntiva sinalizada pelas formas verbais imperativas, que se inserem na 

categoria dos performativos primários e, em função disso, são formalizadas por meio do uso 
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de imperativos simples, conforme evidenciam os seguintes casos: “Tenham um bom plantão” 

(registro 12/setor 07), “Tenham um bom dia” (registro 11/setor 04), dentre outros. 

 Em meio à análise dos registros, é possível a verificação de usos em que os 

performativos citados se encontram implícitos. Prova disso são os casos em que os 

profissionais da enfermagem desejam que os colegas de turnos posteriores “[Tenham] Bom 

plantão” (registro 02/setor 01) e, até mesmo, que “[Tenham] uma boa tarde” (registro 09/setor 

08), em meio a tantos outros votos expressos nos textos. 

Como todo texto em que predomina a sequência descritiva, os registros expressam 

em sua superfície linguística verbos de estado, assim como adjetivação abundante. Esses 

termos servem para qualificar sujeitos e situações vivenciadas, como também estados de 

coisas e formas de condutas observadas pelos profissionais da enfermagem. 

Corroborando isso, observamos nos registros de ordens e ocorrências a incidência 

de verbos de estado e adjetivação. No que se refere aos verbos de estado, é comum 

encontramos seu uso, tanto na forma explícita, quanto no modo implícito.  

Prova de sua evidência implícita pode ser encontrada no registro 06/setor 02. Em 

sua textualidade está posto: “Sala de curativo em ordem”, o que equivale dizer “Sala de 

curativo [está] em ordem”. O mesmo caso se repete no registro 08/setor 08. Nele, o autor 

anota: “Aparelho de raios-X e processador funcionando normal”, o que significa dizer 

“Aparelho de raios-X e processador [estão] funcionando normal”. Os dois enunciados 

revelam que, embora de modo subentendido, os verbos de estado servem para dar suporte à 

adjetivação presente nos textos em análise.  

Além de sua focalização implícita, os verbos de estado também se apresentam de 

modo declarado na textualidade dos registros. Diante disso, é possível perceber nos registros a 

ocorrência de tais formas verbais: “Os alunos do curso Técnico em Enfermagem ficaram 

responsáveis pelos leitos C1, C2, C3 [...]” (registro 04/setor 02, grifo nosso), “O mais 

continua a mesma rotina” (registro 04/setor 01, grifo nosso); “A paciente do apto E, J. de A. 

V. é hipertensa” (registro 08/setor 10, grifo nosso); “A contagem do arsenal continua a 

mesma” (registro 04/setor 01); “O mesmo [paciente] está com drenagem torácica” (registro 

08/setor 10); “O caixão de entorpecentes está completo” (registro 07/setor 02, grifo nosso). 

A adjetivação é marca linguística bastante recorrente nos textos em estudo. Sua 

função consiste em qualificar, indicando o aspecto ou estado de seres e objetos observados. 

Acompanhados ou não por verbos de estado, os adjetivos ou expressões adjetivas são 

elementos linguísticos utilizados pelos profissionais da enfermagem para retratar ocorrências, 
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condutas, situação e organização dos setores, quadros de pacientes, como também para 

qualificar os plantões e tantos outros aspectos que permeiam os turnos de trabalho em cada 

segmento de enfermagem. 

Ilustrando isso, temos adjetivos e expressões adjetivas que qualificam:  

(a) as ocorrências: “No horário da noite mais uma ocorrência grave: S. M. da S., 

vítima de acidente de moto [...]” (registro09/setor07); “As 19:15 deu entrada a 

paciente por nome de N., desacordada com A.V.C.”27. 

(b) as condutas: “Nos demais pacientes realizados procedimentos de rotina” 

(registro 07/setor02). “Não usamos [medicamentos] psicotrópicos no plantão” 

(registro 02/ setor 02).   

(c) a situação e organização dos setores: “Entrego o setor organizado” (registro 

09/setor 01); “Centro cirúrgico calmo, sem cirurgias desde às 21hs” (registro 

08/setor 10); “Entregamos o setor em ordem [...]” (registro 07/setor 04).  

(d) a condição de pacientes: “Berçários com 2 recém-nascidos patológicos” 

(registro 07/setor 10); “Estamos c/ 09 pacientes internos e todos regulares” 

(registro 08/setor 04); “A paciente do apto E, J. de A. V., é hipertensa” (registro 

01/setor 04). 

(e) a apreciação dos plantões: “Plantão agitadíssimo” (registro 10/setor 02); 

“Manhã bastante movimentada” (registro 03/setor 10); “Plantão +/- calmo, graças 

a Deus” (registro 01/setor 04). 

Na dimensão linguística dos textos em estudo, há também o uso de um léxico 

específico constituído por termos pertinentes ao discurso paramédico, além do emprego de 

siglas convencionadas no domínio da enfermagem, as quais são bastante recorrentes na 

textualidade dos registros.  

A esse respeito, é ilustrativo o texto 12 (setor 01): 

QUADRO 24 
Ocorrências do dia XX/XX/06 das 13:00 às 19:00 

 
Autoclaves → normais 
Cirúrgias realizadas 
Equipe → H. p/O., F., A., M. e S. p/E. 
 
Central: Arsenal: 
Sutura → 03 C.O. → 06 

                                                 
27 A.V.C. é o termo correspondente a Acidente Vascular Cerebral. 
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D.veia → 01 Bata → 03 
L. sonda → 01 C.fenestrado → 08 
Gaze → balde cheio Perneira → 05 
Compressas → bastante Comp. 5 → 15 
 Comp. 10 → 19 
 Luvas → razoável 
 Gaze → balde na metade 
 → Tarde movimentada, feito várias esterilizações para o arsenal e central, dobrado 03 saco de  
Compressas e 01 carro com roupas fiz bastante compressas p/o arsenal e a central, esterelizei  
as gazes que estavam no balde. Guardei todo material que foi esterilizado e feito a contagem.  
Deixo no autoclave C.O. completo. 
 
 Bom Plantão! 
  
 H. 
Obs: → Deixo o autoclave pequeno ligado, é para ser desligado às 19:20hs. 
 

(Registro 12/setor 01) 

Nele, encontramos um número significativo de termos próprios da enfermagem 

hospitalar, mais especificamente do setor do centro cirúrgico, dentre os quais destacamos: 

“sutura” (material para pequenas incisões cirúrgicas), “central” (local onde é lavado e 

esterilizado material para as unidades e centro cirúrgico), “arsenal” (local onde se armazena o 

material cirúrgico esterilizado, incluindo roupas e instrumentais), “autoclave” (equipamento 

para esterilização de materiais cirúrgicos), “compressas” (pacotes de gases usados para 

procedimentos cirúrgicos), “bata” ou “capotes” (aventais esterilizados para uso da médico e 

equipe cirúrgica), “perneiras” (peças para proteção das pernas em casos cirúrgicos 

específicos).  

Além desses termos, observa-se igualmente o uso de siglas e abreviaturas, tais 

como: “S. O.” (sala de operação), “C. fenestrado” (campo fenestrado/ lençol com orifício 

usado para proteção da área cirúrgica), “D. veias” (material para dissecção de veias), “L. 

Sonda” (material para lavagem de sonda do pós-operatório de prostatectomia) “C. O.” (campo 

operatório / pacote de roupas estéreis para uso cirúrgico).  

É importante destacar que a ilustração evidenciada contempla apenas uma amostra 

dos termos técnicos pertinentes à enfermagem que atua no Centro Cirúrgico. Isso significa 

que, no âmbito dos demais setores hospitalares, encontram-se termos que lhes são peculiares, 

os quais podem estar relacionados à medicação, às patologias, aos materiais e aos 

equipamentos, como também a procedimentos de assistência aos pacientes. 
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4.2.3.2 Representações sociais  

Na sua interação com o outro e com o meio em que vivem, os sujeitos têm se 

mobilizado em entender a realidade, identificar as questões que a envolvem e, até mesmo, 

reunir subsídios que o permitam saber como intervir nessa realidade, dando conta das diversas 

exigências que nela emergem.  

Para atingir esse entendimento e, consequentemente, saber agir frente às situações com 

as quais se deparam, os sujeitos apóiam-se em crenças, valores e costumes e, com base nisso, 

constroem representações acerca de questões e práticas que despontam cotidianamente nos 

vários segmentos pelos quais circulam. Essas representações, de acordo com Moscovici 

(1984, p. 181), compreendem  

um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida 
cotidiana no curso das comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, 
em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças, podendo ser vistas 
como a versão contemporânea do senso comum.  

Em outras palavras, as representações sociais constituem formas de interpretar a 

realidade a partir de impressões e saberes reunidos pelos sujeitos, ao longo das vivências 

experienciadas, seja por meio de sua interação com essa realidade, seja a partir de trocas 

estabelecidas com o outro.  

Concebido como “modo de saber prático” (JODELET, 1994), as representações 

surgem como algo natural, sob a forma de saberes empíricos sedimentados coletivamente no 

decurso das práticas sociais com a intenção de dar sentido aos seres e às coisas que circundam 

os sujeitos em seu dia-a-dia.  

Esses saberes que fundamentam as representações sociais resultam de aprendizados 

cotidianos de procedência espontânea, afetiva e cultural, passíveis ou não de serem 

verbalizados, e são construídos de forma racional ou, até mesmo, inconsciente, no intuito de  

nortear os indivíduos no modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade diária, quanto ao modo de interpretar esses 
aspectos, tomar decisões e, consequentemente, quanto à forma de 
posicionar-se diante deles. (JODELET, 2001, p. 17). 

Em suma, as representações sociais se instauram no âmbito do senso comum, 

entendido como tipo de consciência, de visão de mundo formalizada a partir da sedimentação 
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espontânea de valores, de pontos de vista e conceitos criados em torno de fatos sociais e 

naturais. Além de contribuir para dar sentido à realidade social, as representações têm como 

funções produzir identidades, organizar comunicações e direcionar condutas.  

Na perspectiva de contemplar essas funções, Abric (1994) propõe uma 

categorização. Segundo ele, as representações assumem funções de saber, de orientação, a 

função identitária e a justificadora.  

A função de saber se estabelece em função de as representações serem utilizadas 

para explicar, compreender e atribuir sentido à realidade. A função de orientação aplica-se em 

razão de as representações orientarem as práticas sociais, funcionando como uma espécie de 

guia de condutas. Assim, ao mesmo tempo em que são originadas nas práticas sociais, as 

representações sociais contribuem para o desenvolvimento dessas próprias práticas em um 

determinado campo social.  

Por sua vez, a função identitária possibilita o compartilhar de representações e, 

desse modo, a diferenciação grupal, o que justifica um sujeito se sentir integrante de um grupo 

e não de outro. Por último, a função justificadora atém-se ao fato de que as representações 

podem se efetivar em referências justificadoras do comportamento partilhado socialmente, 

face à sua condição de orientar atitudes e posicionamentos assumidos por indivíduos em seus 

grupos sociais.  

Ressaltando a influência das representações sobre as condutas dos sujeitos, Abric 

(1994) defende que os comportamentos humanos não são determinados pelos objetivos da 

situação, mas pelas representações que os sujeitos têm a seu respeito. Nesse sentido, é 

possível definir as representações sociais como uma espécie de visão funcional do mundo que 

permite não somente ao sujeito dar sentido às suas condutas, mas, sobretudo, compreender a 

realidade por meio de seu próprio sistema de referência para se adaptar e definir seu lugar 

nessa realidade. 

Por envolver comportamentos, assim como formas de percepção e depreensão de 

objetos e da própria realidade, as representações compreendem elementos de natureza 

cognitiva e social. Nesse sentido, o componente de natureza cognitiva implica entendimento 

das representações como formas de conhecimento que se submetem a processos cognitivo-

afetivos do sujeito, ao passo que o componente de natureza social contribui para a 

compreensão de que as representações são diretamente influenciadas pelas condições sociais 

em que elas são construídas e repassadas. 
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Para que possa se efetivar, toda representação implica sempre um sujeito e um 

objeto. Nesse sentido, a existência de objetos (de natureza social, material ou ideacional) que 

estejam direta ou indiretamente envolvidos em práticas implementadas pelos sujeitos nos 

diversos âmbitos sociais é fundamental para que ocorram as representações sociais. Isso 

corrobora o que propõe Jodelet (1994) ao conceber as representações como um modo de saber 

prático que liga um sujeito a um objeto.  

 Em se tratando de fenômeno que alude o envolvimento de sujeitos, a geração e 

divulgação das representações ocorrem nas relações interpessoais instauradas entre os 

membros de uma comunidade ou oriundos de diversos segmentos sociais. Nessa mesma 

direção, Moscovici (2003) afirma que é na comunicação estabelecida entre os sujeitos que 

uma representação não somente é construída, mas também compartilhada, passando a fazer 

parte da nossa herança social e cultural. Dentre as formas de interação, a conversação se 

destaca, na visão do autor, como um canal relevante no processo de desenvolvimento dessas 

representações. 

Representação e comunicação constituem elementos interdependentes, visto que 

um condiciona a efetivação do outro. Consequentemente, não é possível estabelecer interação 

sem que partilhemos conhecimentos, experiências e valores sob a forma de representações 

sociais. 

Como toda representação é formada por figuras e expressões socializadas entre 

grupos, Moscovici (1984) estabelece que as representações envolvem imagens e linguagens. 

Em função disso, defende que a configuração das representações sociais possui dois lados 

indissociáveis: um lado figurativo e outro simbólico. 

 Essa indissociabilidade se fundamenta na concepção de que toda figura pressupõe 

um sentido, assim como todo sentido, uma figura. Nessa ótica, a face figurativa é imagética, 

icônica e a face simbólica é conceitual. Nessa dualidade de lados, instauram-se os processos 

que compõem a geração das representações sociais, os quais são designados por Moscovici 

(1984) como: a ancoragem e a objetivação.  

No âmbito da construção dessas representações, a ancoragem configura-se como 

uma operação de lexicalização e conceitualização. Seu propósito consiste em trazer para o 

campo familiar o que ainda não é dominado pelo sujeito. Consequentemente, a ancoragem 

consiste em atribuir nome e classificar o objeto. A ocorrência dessa operação caracteriza-se, 

na concepção de Santos (2005), pela inserção do objeto em um sistema de pensamentos 

preexistentes mediante uma rede de significações criada em torno dele. 
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Consequentemente, o objeto novo é reajustado para se inserir em uma categoria já 

definida, assimilando assim características dessa mesma categoria. Resumindo, “ancorar 

significa trazer para categorias e imagens conhecidas o que até então não está classificado e 

rotulado” pelo sujeito (LEME, 1993, p. 49). 

 A ancoragem, conforme menciona Santos (2005), implica atribuição de sentido, 

na medida em que as representações inscrevem-se em uma rede de significados articulados e 

hierarquizados baseada em conhecimentos e valores culturais; instrumentalização do saber, 

visto que o valor funcional atribuído à representação favorece a tradução e compreensão do 

mundo social; e enraizamento no sistema de pensamento, uma vez que as novas 

representações se inscrevem em um sistema preexistente, oportunizando tornar conhecido o 

novo. Nesse caso, o sistema de pensamento já ativado serve como referência para os 

mecanismos de classificação, comparação e categorização dos objetos desconhecidos.  

A objetivação, por sua vez, aproxima-se de nossa percepção sensorial. Objetivar 

consiste em dar forma ou figura específica ao conhecimento acerca do objeto ou, como bem 

afirma Moscovici (1984, p. 38), “reproduzir um conceito em uma imagem” ou, por que não 

dizer, transformar noções, ideias e imagens em coisas concretas que integram a realidade 

vivenciada pelos sujeitos. 

Em referência a essa ideia, Santos (2005) afirma que o processo de objetivação 

torna concreto o que é abstrato. Para ilustrar isso, menciona como exemplo o estudo realizado 

por Moscovici acerca da teoria psicanalítica. Nela, Moscovici (2003) discute o processo de 

migração do nível de hipótese teórica para o âmbito real, explicando que, mediante o processo 

de objetivação, o que era inicialmente percebido como um universo puramente intelectual e 

remoto passa a se constituir então como algo físico e acessível.  

4.2.3.2.1 Representações sociais sobre os registros de ordens e ocorrências 

Partindo da concepção de que as representações ocorrem mediante a existência de 

objeto que integra as práticas de determinado grupo, em uma dada cultura, a análise proposta 

direciona-se para a discussão das representações construídas por profissionais acerca de um 

objeto próprio da área da enfermagem hospitalar: os registros de ordens e ocorrências. 

Esses registros instauram-se como objetos de natureza material e social. Sua 

natureza material advém do fato de eles se configurarem como prática de escrita textualizada 

em livros destinados exclusivamente a dispô-los. Dessa forma, constituem uma ocorrência 
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linguística concreta passível de ser consultada ou manuseada pelos membros da comunidade 

da enfermagem hospitalar em qualquer época.  

A sua condição de objeto de natureza social apóia-se na perspectiva de esses 

registros se efetivarem como prática de escrita instituída e legitimada pelos profissionais da 

enfermagem para estabelecer a comunicação entre as equipes de trabalho.  

Com base na definição proposta por Moscovici (1984), concebemos as representações 

geradas pelos profissionais da enfermagem como conceitos, proposições e explicações 

originários da vida cotidiana construídos no intuito de conferir sentido às suas práticas, 

especialmente às ações de escrita, como é o caso dos registros em estudo. 

A atribuição de sentido para explicar ou justificar a execução de práticas é uma 

função inerente às representações sociais. Por meio dessa função, conforme afirma Leme 

(1993), torna-se possível que o sujeito, mais especificamente o profissional de enfermagem, 

lance mão de imagens assim como de conceitos do saber informal para definir e/ou 

categorizar objetos, trazendo para um contexto próximo o que, por vezes, lhe parece estranho 

e perturbador. 

Assim sendo, as representações possibilitam aos profissionais depreender o que 

consiste a prática dos registros, não a partir de conhecimentos sistematizados sobre a questão, 

mas sim com base em vivências por eles experienciadas nos âmbitos pessoal e profissional em 

relação à tarefa de escrita. Isso justifica o fato de as representações serem concebidas como 

“modo de saber prático” (JODELET, 1994) ou decorrente do senso comum.  

Enquanto modo de saber prático, as representações servem, segundo propõe Jodelet 

(1994), para agir sobre o mundo e sobre os outros. Em razão disso, são essas representações 

construídas pelos técnicos e enfermeiros que os subsidiam não apenas para atuar diante da 

implementação dos registros de ordens e ocorrências, mas também para agir frente aos demais 

integrantes da equipe quando solicitem esclarecimentos sobre a prática de escrita.  

Além de auxiliarem esses profissionais quanto à elaboração dos registros, as 

representações assumem também uma função de orientação, haja vista que passam a 

funcionar como um guia, como uma espécie de conhecimento norteador de condutas e 

práticas. São elas que determinam os procedimentos a serem adotados, isto é, que passos 

seguir para efetuar a elaboração dos registros, como também que informações priorizar em 

sua textualização etc. 

São os conhecimentos experienciais configurados sob a forma de representações 

sociais que permitem a esses profissionais criar imagens acerca da prática de escrita em 
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estudo e, com efeito, saber agir diante da tarefa de registrar dados sobre suas ações assim 

como referentes aos pacientes, além da organização e situação do setor de trabalho.  

Em resposta à indagação que solicita a concepção construída pelos profissionais 

da enfermagem acerca da prática dos registros de ordens e ocorrências, os referidos sujeitos, 

baseados em vivências configuradas sob a forma de representações, relacionam a prática de 

escrita a conhecimentos e imagens do cotidiano. Em virtude disso, passam a estabelecer tais 

registros como documento, arquivo, segurança, cuidado, responsabilidade, luz, elo de 

comunicação e relato geral. 

A representação de registro como documento pode ser constatada nos 

depoimentos concedidos por PE1 e PE4 e PE9. Neles, os sujeitos colaboradores afirmam:  

O registro de ocorrência pra mim representa documento onde você se defende e acusa. 
Um documento que hoje. Amanhã. Daqui a um mês. Dois meses. Um ano tá registrado. E 
é um documento de defesa. Onde você pode se defender. Quando alguém está lhe 
acusando aí você vai lá e se defende. (PE1/ Sessão reflexiva 01). 

[...] é um documento pra nós auxiliares de enfermagem. (PE4/ Sessão reflexiva 01). 

É um documento histórico das nossas ações. Das nossas atividades realizadas no setor e 
no hospital em determinada época. (PE9/ Sessão reflexiva 01). 

Ao conceber os registros de ordens e ocorrências, os profissionais expressam suas 

representações de forma imagética. Essa atitude efetiva é o que Moscovici (1984) estabelece 

como processo de “reproduzir um conceito em uma imagem” ou, dito de outra forma, 

transformar noções, ideias e imagens em coisas concretas que integram a realidade 

vivenciada, mediante o processo da objetivação. 

A construção dessa imagem se apoia no fato de as informações contidas nos 

registros constituírem um histórico de ações implementadas ou uma espécie de suporte legal a 

ser utilizada em defesa de profissionais da enfermagem nos casos de litígio ou auditoria.  

Diante disso, os registros se instauram como testemunho não somente das 

condutas executadas pelos plantonistas em atendimento aos usuários dos serviços 

hospitalares, mas também dos dados que compõem os seus respectivos quadros, além das 

condições de trabalho em que se encontram os setores no início e no término de cada plantão.  

Nessa perspectiva, insere-se igualmente a representação de registro como arquivo. 

Esta, no dizer dos profissionais, se instaura como uma fonte de informações elaborada para 

ser consultada em caso de dúvidas, como também como instrumento de defesa em situações 

de questionamentos de práticas:  
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É o arquivo vivo de nossas ações. Como a colega falou a gente tá registrando. A gente tá 
documentando. A gente tá se isentando de muitas coisas. Na hora / não: eu fiz isso aqui. 
(PE10 / Sessão reflexiva 01). 

É arquivo também. No caso de uma necessidade. Se tiver alguma dúvida. Se tiver algum 
problema procurar saber [...]. (PE12 / Sessão reflexiva 01). 

Assim entendido, o registro instaura-se como um reservatório de dados relativos 

às condutas executadas em serviço e ao gerenciamento do setor de trabalho. Em se tratando de 

documento assim como de arquivos de informações, a efetivação dos registros, tanto quanto a 

prestação do cuidado ao paciente, se reveste de grande relevância no campo da enfermagem, o 

que explica a declaração muito recorrente na área: informação não registrada não constitui 

fato.  

Reforçando a ideia do registro como reservatório de dados, temos a representação 

do PE11, que estabelece a prática de escrita, afirmando:  

É uma coleta de dados né? Que a gente faz uma coleta de determinados dados. Analisar/ 
a gente vai analisar esses dados e vai reeditá-los de acordo com o que a gente acha que 
pode melhorar, né isso? (PE11 / Sessão reflexiva 01). 

Essa representação inclui o processo de escrita dos registros, no qual os 

profissionais utilizam-se da coleta de dados como meio de reunir subsídios informacionais e, 

ao final do turno, construir os resumos do plantão. A coleta de dados, nesse caso, consiste na 

realização de anotações prévias acerca dos fatos do horário como também na leitura de outras 

anotações do setor, como prontuários de paciente, registros de ordens e ocorrências do turno 

anterior, dentre outros.  

Com vistas a uma melhor definição sobre o que consiste a prática dos registros, 

outros profissionais da área apresentam representações geradas pelo processo de ancoragem, 

conforme propõe Moscovici (1984). Esse processo, na visão de Santos (2005), configura-se 

como uma operação de lexicalização e conceitualização. Ancorar, nessa ótica, consiste em 

atribuir nome, classificar o objeto. Sua efetivação caracteriza-se pela inserção do objeto em 

um sistema de pensamentos preexistentes mediante uma rede de significações criadas em 

torno dele.  

O processo da geração das representações por ancoragem ocorre por meio de 

conceitualizações. Nele, em vez do uso de imagens para referir representações, os sujeitos se 

utilizam de elementos lexicais para emitir definições ou concepções acerca do objeto em foco. 
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Face ao exposto, os enfermeiros, auxiliares e técnicos procuram não relacionar os 

registros a uma figura imagética, mas a aspectos decorrentes do caráter documental assumido 

por essa escrita. Nesse sentido, temos a representação dos registros de ordens e ocorrências 

como segurança. 

Ao assumirem essa representação, os registros se efetivam como garantia dos 

procedimentos adotados, das questões observadas e, em uma palavra, do trabalho realizado. 

Isso se estabelece como uma proteção para os profissionais em serviço que, nas circunstâncias 

devidas, podem lançar mão dessas escritas como provas. 

A representação do registro como segurança é focalizada nos depoimentos dos 

PE1 e PE3: 

O registro de ocorrência pra mim representa segurança do que fazemos no dia-a-dia 
[...]. Isso representa uma segurança quando você passa o setor pra o colega. Entendeu? 
Onde lá tá registrado tudo o que aconteceu com o paciente. Desde as queixas do paciente 
até o que você realizou com ele. Pra o médico. Pra a enfermeira. Pro próprio colega que 
você vai passar o setor pra ele. É muito importante. Segurança, né? (PE01 / Sessão 
reflexiva 01). 

O registro é uma questão pra a segurança minha/ de trabalho/ do que ocorreu durante o 
meu expediente. Num é? Não é preciso que o médico esteja lá pra ver. Mas eu sei que se 
acontecer alguma coisa comigo amanhã ou depois [...] eu tenho como provar com o 
próprio registro, né? (PE03 / Sessão reflexiva 01). 

Além de ser concebido como documento e, consequentemente, como segurança, 

os registros, na perspectiva dos sujeitos colaboradores, também se configuram como cuidado. 

Através dessa representação, os profissionais da enfermagem se reportam à condição de os 

referidos registros textualizarem cuidados configurados sob a forma de cumprimento de 

tarefas relacionadas ao gerenciamento do setor e, sobretudo, à prestação de assistência aos 

pacientes.  

Corroborando isso, o PE1 declara: 

O registro de ocorrência pra mim representa cuidado. Cuidado é importante. Às vezes 
uma palavra tá escrito tudo o que você faz. Só nessa palavra mostra que realmente você 
fez realmente aquela ocorrência que o médico queria.  

No âmbito da enfermagem, o cuidado é também concebido como uma prática 

característica da área. Sua implementação, juntamente com os conhecimentos e as 

habilidades, compõem, segundo Alfaro-Lefevre (2000), o processo de enfermagem como 

método sistemático de implementação de ajuda aos usuários dos serviços hospitalares.  
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Considerando que as representações inscrevem-se em uma rede de significados 

articulados e hierarquizados baseada em conhecimentos e valores culturais, as concepções 

geradas pelos profissionais acerca dos registros também contemplam encargos ou 

incumbências inerentes ao exercício da enfermagem. 

 Dentre as obrigações próprias da profissão, estão a prestação de cuidados e a 

textualização das condutas efetivadas com vistas a assegurar a assistência necessária à 

restauração do bem-estar dos pacientes. Dessa forma, os registros são depreendidos como 

tarefa de responsabilidade. 

A exemplo disso, o PE1 define: 

O registro de ocorrência pra mim representa responsabilidade. Responsabilidade. A 
responsabilidade de fazer no dia-a-dia e anotar.  

Conforme podemos observar, o profissional, mediante o processo da ancoragem, 

apóia-se na ativação de pensamentos preexistentes, isto é, na noção de obrigatoriedade que 

permeia as condutas de enfermagem e a prática do registro, objetivando obter referências 

para, a partir disso, estabelecer a escrita dos registros como responsabilidade. 

Em face de as representações se configurarem mediante a construção de uma 

figura imagética do objeto focalizado, os profissionais também se utilizam da objetivação para 

representar e, com base nisso, dar sentido à prática de escrita. Ao proceder dessa forma, os 

PE1, PE6 e PE8 percebem os registros como luz. 

Através dessa representação é possível observar que os registros são vistos como 

práticas que geram orientação, direcionamentos e esclarecimentos para o trabalho 

desenvolvido. Nesses termos, afirmam: 

O registro de ocorrência pra mim representa luz, uma luz. Às vezes o médico ou a 
enfermeira quer que você diga o que aconteceu. Descreva o que aconteceu com o 
paciente naquele dia e você não tem aquela luz. Por quê? Porque a luz é o registro. (PE1 
/ Sessão reflexiva 01). 

O registro é uma luz que vai iluminar toda uma unidade. (PE6 / Sessão reflexiva 01).  

É luz porque você num lembra onde foi parar o registro e uma palavra [incompreensível] 
serve de luz pra quem fica no setor. (PE8 / Sessão reflexiva 01). 

Por compreender informações que podem nortear práticas, contemplar dados 

capazes de indicar o que já foi implementado, o que está em andamento, como também o que 
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pode ser feito na perspectiva de garantir continuidade e adequação em termos de atendimento 

para cada caso, o registro se configura como uma espécie de guia para os profissionais que 

estão assumindo um turno de trabalho, situando-os em relação às ocorrências e pendências do 

horário anterior. Em face disso, explicam-se as concepções atribuídas ao registro como 

instrumento de referência para a execução de procedimentos ou, mais precisamente, como luz. 

Seguindo ainda o processo de objetivação para representar e definir a prática de 

escrita em estudo, alguns profissionais depreendem os registros como elo de comunicação. 

Ilustrando isso, temos as declarações: 

Eu coloquei isso aqui como o elo. Certo? O elo de comunicação/ [...] De interação entre 
Serviço Social / entre nós do Serviço Social. e entre os outros setores. (PE2 / Sessão 
reflexiva 01). 
[...] Servindo assim como um elo entre os funcionários desde o médico ao ASG [...]. (PE5 
/ Sessão reflexiva 01). 

Como toda representação advém do saber experiencial, esta decorre das vivências 

experienciadas pelos profissionais em relação à prática desse tipo de escrita em estudo, cujos 

registros são utilizados cotidianamente no ambiente hospitalar para promover ligações e 

contatos entre os que atuam em turnos distintos, favorecendo assim o intercâmbio de 

informações referentes ao trabalho. 

Por intermédio da aproximação estabelecida entre membros da comunidade da 

enfermagem e, consequentemente, da socialização de dados ocasionada por esse contato, 

assegura-se a sequencialidade da execução de condutas e, com efeito, a qualidade dos 

cuidados disponibilizados aos que recorrem aos serviços hospitalares. 

Prova disso é o dizer do PE2: 

Colocamos que é importante a questão do registro porque eu tenho condições de dar 
continuidade. De fazer minha colega dar continuidade ao trabalho. Eu tenho condições 
de ver o que é que foi feito e permitir que minha colega dê continuidade as ações que eu 
fiz, né?  

A concepção apresentada pelos PE2 e PE5 ilustra a função justificadora proposta 

por Abric (1994), a qual contempla as representações como referências justificadoras do 

comportamento partilhado socialmente, mais a sua condição de orientar atitudes e 

posicionamentos assumidos pelos sujeitos em seus grupos sociais.  
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Outra representação gerada pela objetivação que ilustra a função supracitada é a 

noção de registro apontada por PE7 que refere à prática de escrita em estudo como relato 

geral: 

Eu quando eu falo em registro eu vejo um relato geral de tudo o que a gente faz porque os 
auxiliares eles relatam o quê? Relatam o paciente. E nós enfermeiros nós temos obrigação 
de relatar o hospital. (PE7 / Sessão reflexiva 01). 

Para representar a prática dos registros, o profissional da enfermagem busca 

suporte nas experiências vivenciadas em relação à escrita no seu cotidiano de trabalho, isto é, 

no “modo de saber prático” (JODELET, 1994) próprio da prática de escrita desenvolvida na 

divisão de enfermagem, cuja efetivação consiste na textualização de informações referentes às 

rotinas e às intercorrências dos setores de enfermagem. 

Assim entendido, os registros pertinentes a essa divisão apresentam uma espécie 

de visão panorâmica acerca das ocorrências observadas em cada turno dos diversos setores da 

enfermagem hospitalar. Isso explica a representação do citado profissional ao depreender o 

registro de ordens e ocorrência como relato geral.  

Considerando as concepções propostas, podemos perceber que as representações 

construídas pelos profissionais da enfermagem acerca dos registros de ordens e ocorrência 

reportam-se:  

(a) a princípios éticos que permeiam as práticas do trabalho hospitalar, daí a 

representação de registros de ordens e ocorrências como responsabilidade e 

cuidado; 

(b) às funções assumidas pelo uso dos registros da enfermagem que dizem 

respeito ao estabelecimento da comunicação entre equipes e ao fato de essas 

notificações poderem ser utilizadas como instrumento norteador ou esclarecedor 

de práticas da enfermagem, o que justifica as representações dos registros de 

ordens e ocorrências como comunicação e como luz;  

(c) a imagens que relacionam os registros de ordens e ocorrências a outras 

práticas de escrita que circulam também em diversas esferas sociais e 

institucionais, inclusive no âmbito hospitalar. A esse respeito, são ilustrativas as 

representações de registros de ordens e ocorrências que os concebem como 

redação, coleta de dados, registro geral e documento.  
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Todas elas traduzem conhecimentos reunidos pelos profissionais da enfermagem por 

meio das experiências vivenciadas tanto no campo do trabalho quanto no cotidiano de sua 

trajetória pessoal no âmbito de outras esferas sociais e institucionais.  

4.2.4 Atividades  

As ações humanas estão focadas em objetos e são suscitadas por propósitos. 

Consequentemente, são as intenções que levam o sujeito a agir sobre os objetos que se situam 

no seu meio social.  

Esse agir se estabelece numa relação em que os sujeitos, mobilizados por 

determinados escopos, buscam transformar os objetos mediante o uso de um ou mais 

artefatos, na perspectiva de atingir resultados desejados.  

Segundo a Teoria da Atividade28, são as formas de agir, isto é, as ações dos 

sujeitos direcionadas para um dado objeto e orientadas por motivos ou razões, que compõem 

uma atividade humana.  

Numa perspectiva mais abrangente, essa teoria29 pode ser definida como uma 

estrutura filosófica e interdisciplinar voltada para as diferentes formas de práticas humanas de 

processos de desenvolvimento, configuradas tanto no plano individual quanto no social. No 

plano individual, uma atividade, a partir dos pressupostos da teoria, implica três elementos 

básicos: sujeito, objeto e ferramenta de mediação.  

Definindo esses elementos, Martins e Daltrini (1999) concebem o sujeito como o 

agente que atua sobre o objeto da atividade. O objeto consiste no item para o qual as ações da 

atividade estão focadas, podendo se configurar como algo material ou mais abstrato. A 

ferramenta de mediação, por sua vez, corresponde ao artefato usado na transformação do 

objeto mediante a implementação da ação.  

No plano social, o elemento sujeito é substituído pela noção de comunidade, que é 

definida como conjunto de sujeitos que compartilham um mesmo objeto. Em virtude disso, 

inserem-se no âmbito das atividades outras formas de mediação além das possibilitadas pelas 

ferramentas. Essas novas formas de mediação dizem respeito às regras e à divisão de trabalho.  

                                                 
28 De acordo com trabalhos da área, a Teoria da Atividade tem suas origens vinculadas à filosofia clássica alemã, 
aos estudos de Max e Engels e à psicologia soviética fundada por Vygostky, Leont’ev e Lúria que, por volta das 
décadas de 1920 e 1930, instituíram o termo.  
29 A Teoria da Atividade fundamenta-se num conjunto de princípios. Nardi (1996) e Kaptelinin e Nardi (1997) 
destacam os princípios da: (1) unidade entre consciência e atividade; (2) orientação a objetos; (3) estrutura 
hierárquica da atividade; (4) internalização-externalização; (5) mediação e; (6) do desenvolvimento. 
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As regras, nesse caso, são normas implícitas e explícitas construídas por 

convenções sociais dentro da comunidade. A divisão de trabalho, como forma de mediação 

entre a comunidade e o objeto, contempla o modo de organização da comunidade no que se 

refere ao processo de transformação de um objeto em um resultado.  

Consequentemente, dependendo de variáveis relacionadas à sua natureza, ao 

contexto em que se estabelecem e às metas que suas ações pretendem atingir, as atividades 

podem ser executadas coletivamente ou de maneira individual, como também se desenvolver 

em cadeias ou em redes de ações que se interrelacionam. 

Em seu processo de desenvolvimento, as atividades30 compreendem níveis que 

partem das ações para as operações. As ações são efetuadas conscientemente e de forma 

planejada que, no decorrer do tempo, se reduzem a operações.  

Assim entendido, as operações decorrem de ações que, em função de seu alto 

índice de recorrência, passam a ser consideradas corriqueiras com execução automática, 

perdendo, com isso, a condição de ter sua realização direcionada por um planejamento prévio.  

Na mesma medida em que algumas ações se transformam em operações, as 

múltiplas situações vivenciadas socialmente pelos sujeitos vão suscitando o surgimento de 

novas atividades e, consequentemente, de novas ações e operações ou, até mesmo, o 

refinamento das existentes.  

Ressaltando esse caráter processual e histórico das atividades, Nardi (1996) 

afirma que elas emanam de formações de longo prazo. Com efeito, seus objetos são 

transformados em resultados por diversas vezes, seguindo um processo de diferentes fases ou 

etapas. Nesse sentido, uma atividade é resultante de um percurso evolutivo, no qual ações e 

operações são criadas, recriadas ou revogadas até que ela venha a alcançar um determinado 

formato.  

Diante disso, é no processo de seu desenvolvimento que as atividades são 

aprimoradas e atingem formas mais compatíveis não apenas com as necessidades dos sujeitos, 

mas também com as demandas impostas pelos diversos segmentos em que eles atuam. 

Sob a ótica da Teoria da Atividade, podemos observar a existência de inúmeras 

atividades efetivadas no âmbito da enfermagem hospitalar, as quais se reportam tanto ao 

âmbito dos procedimentos técnicos referentes ao exercício do cuidar quanto à construção de 

produções escritas, dentre as quais se encontra a elaboração dos registros de ordens e 

                                                 
30 De acordo com Martins e Daltrini (1999), as atividades são orientadas por motivos ou propósitos, as ações são 
orientadas a metas e as operações, por sua vez, são orientadas a condições.  
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ocorrências, que envolve uma série de ações e operações sociocognitivas e linguísticas 

implementadas pelos profissionais da área no decurso de suas funções. 

Como toda atividade, a construção dos registros é suscitada por motivos 

impostamente colocados pela legislação que rege o ofício da enfermagem, assim como pela 

instituição que assimila e exige o cumprimento das normas.  

Seus preceitos postulam a notificação efetiva de informações relativas a fatos, a 

procedimentos efetivados e ao funcionamento dos setores em cada turno de trabalho na 

perspectiva de documentá-las e construir suporte legal de defesa, estabelecer a comunicação 

entre profissionais do setor e, com isso, assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços 

oferecidos, como também contribuir para a construção da memória da instituição, conforme 

destaca o PE22: 

[o registro] realmente ajuda assim até a gente a formar uma/ um histórico da 
enfermagem nesse hospital. Quer dizer: a gente tem noção de quem trabalhou aqui. 
Quem passou por aqui. Se a gente for olhar nos setores a gente sabe dona Maria José 
que se internou há cinco anos. Tá lá nos registros guardados. Antigos. Quer dizer: é uma 
coisa realmente que forma até uma história/ como diz você/ uma biografia do hospital, 
né?  

Movidos por exigências, esses profissionais procuram transformar acontecimentos 

observados e dados alusivos ao atendimentos de pacientes, ao gerenciamento do segmento em 

que atuam, ao uso de medicamentos e à disponibilidade de materiais em notificações ou, mais 

precisamente, em registros de ordens e ocorrências que, nesse caso, constituem o objeto da 

atividade escrita dos profissionais da enfermagem. Esse objeto, segundo Martins e Daltrini 

(1999), corresponde ao elemento para o qual as ações da atividade estão focadas. 

A construção desse objeto ocorre por meio de artefatos materiais e conceituais, 

assim como de regras e divisão de trabalho compartilhadas pela comunidade da enfermagem 

hospitalar. Entre os artefatos materiais que medeiam a elaboração dos registros, inserem-se 

algumas práticas de escrita recorrentes na área, como é o caso dos prontuários de pacientes. 

Confirmando isso, o PE9 diz: 

É assim: o registro no prontuário é feito numa ordem cronológica. O que vai 
acontecendo com o paciente vai sendo registrado. E no livro de ocorrência a gente 
registra a cada final de expediente. No final do expediente aí a gente faz aquele resumo 
do que foi colocado no prontuário do paciente e do apanhado de acontecimentos que 
ocorreu no setor.  
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Outro artefato que contribui para a atividade de realização dos registros refere-se 

às anotações avulsas implementadas pelos profissionais da enfermagem no decorrer do 

horário de trabalho. Essas anotações funcionam como subsídios ou lembretes a serem 

considerados na notificação das ocorrências. Acerca desse tipo de artefato, o PE9 menciona: 

No prontuário já está registrado do que aconteceu no setor/ assim/ porque como o 
prontuário como eu lhe falei a gente registra só sobre o paciente. Aí a gente anota no 
papelzinho pra num esquecer certo? Por exemplo: uma pessoa da família veio visitar 
fora do horário. Deixou alguma coisa pra o paciente. Ou um recado. Um número de 
telefone pra contato. Trouxe algum material de higiene. Então a gente anota ali e na 
hora de fazer o livro de ocorrência a gente tem aquela informação.  

Os artefatos conceituais, por sua vez, incluem as representações geradas pelos 

enfermeiros e técnicos sob a forma de imagens, concepções e crenças que auxiliam esses 

profissionais a melhor compreender o objeto de escrita e efetivar a sua elaboração.  

Dentre as representações construídas acerca dos registros, destacam-se as que se 

relacionam a sentimentos como segurança (PE1 e PE8); a princípios éticos como 

responsabilidade (PE1) e cuidado (PE1); a instrumentos de interação como elo de 

comunicação (PE2 e PE5); ao fato de os registros contemplarem esclarecimentos, daí a 

representação da notificação como luz (PE1, PE6 e PE8) e como de fonte de informações, 

sendo concebidos ainda como arquivos (PE10 e PE12) e documento (PE1, PE4 e PE9). 

Além da mediação dos artefatos, há igualmente a influência das regras 

convencionadas pela comunidade em relação à efetivação do registro em cada horário de 

trabalho. A atividade de construção pode ocorrer por etapas durante o turno ou em seus 

instantes finais, dependendo do contingente de tarefas, assim como da movimentação de cada 

plantão, conforme assevera o PE11: 

A nossa rotina é a seguinte: quando a gente chega no setor. Quando a gente recebe o 
plantão/ recebe o plantão do colega de trabalho e vai ler o livro de registro. Certo? 
Então quando a gente lê esse livro de registro vai se preparar pro turno a gente já 
aproveita pra fazer o cabeçalho do livro e botar aqueles dados que são pontuais. São 
obrigatórios pode dizer. Então na rotina não tem hora sistemática não. A gente pode ir 
somente abrir o livro e durante o plantão ir acrescentando. Ou então a gente abre e 
conclui no final do plantão. Vai depender do plantão. Se for um plantão tranquilo com 
certeza no final a gente pode encerrar. Se for um plantão que a gente sente que vai ser 
cheio de tarefas a gente já vai/ registrando o que puder [...].  

Em meio a essas regras também se instaura a norma de que somente se constituem 

fatos as informações textualizadas nos registros (ITO et al., 2005, p. 10), o que significa que 
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fatos não registrados são considerados informações perdidas, daí a necessidade de notificar 

todas as ocorrências relevantes.  

A divisão de trabalho contempla o modo de organização da comunidade no que se 

refere ao processo de criação dos registros com vista a atender às expectativas da instituição 

hospitalar, como também às orientações legais relativas à prática de escrita. Com efeito, 

situam-se no elemento divisão de trabalho as tarefas que competem a cada segmento da 

enfermagem.  

A exemplo disso, temos o trabalho dos profissionais do setor da divisão de 

enfermagem que se organizam para elaborar os registros de ordens e ocorrências capazes de 

contemplar informes alusivos aos diversos segmentos da enfermagem hospitalar, ao contrário 

do que ocorre com os técnicos e auxiliares que se preparam para produzir registros cujos 

dados se relacionam a um setor em particular. 

Em seu processo de desenvolvimento, as atividades de produção dos registros em 

estudo compreendem níveis que se configuram sob a forma de ações e operações. Essas 

ações, em face de sua constante recorrência no decurso da construção cotidiana dos registros, 

acabam, por vezes, se transformando em operações, isto é, em procedimentos mecânicos ou 

pouco planejados, cuja realização tem como único foco o mero cumprimento da atividade.  

Como toda atividade, a efetivação dos registros de ordens e ocorrências está 

passível de evolução e transformações ao longo de sua trajetória de produção. Em 

consequência disso, essa atividade decorre de um processo evolutivo em que suas ações e 

operações surgem, sofrem modificações e/ou são extintas, contribuindo para que o objeto da 

atividade venha a atingir certos formatos. 

A respeito dessa evolução ou, mais precisamente, referindo-se ao aprimoramento 

atingido pelo registro, o PE9 informa: 

E quando eu cheguei aqui em oitenta e oito os livros de ocorrência já existiam e foi 
preciso somente melhorar. Tentar aperfeiçoar. Era mais assim/ são mais inerentes ao 
setor. Aí a gente tentou colocar também informações sobre os pacientes e também sobre 
os familiares. Sobre a [incompreensível]. Então a gente hoje/ na ocorrência tem essa 
abrangência que eu te falei. [...]. Não só informes do paciente, mas também de seus 
familiares. Do setor. De material. De equipamento. O que ocorre durante todo o dia.  

 
O depoimento proposto ressalta as alterações por que passam os registros em 

termos de construção e formatação. Essas mudanças configuradas pelo acréscimo de 

informações requerem dos profissionais da enfermagem a execução de novas ações ou, até 
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mesmo, o aperfeiçoamento das ações em vigor para coletar um número maior de dados a 

serem notificados nos registros. 

Assim como ocorrem mudanças em termos de ampliação, há igualmente 

modificações efetivadas pela redução da textualização das notificações, o que significa 

registros mais sucintos e com baixa informatividade. A focalização dessa espécie de alteração 

é reconhecida pelo PE22 que, em relação à questão, declara: 

[...] eu tava analisando e mostrando a nossa secretária, né? como era realizados antes 
que até eles eram aquela coisa bem minuciosa em que a gente botava setor por setor e eu 
até achei que a qualidade era melhor, né? E depois a gente foi avaliar e a gente viu que 
ele descrito de forma dissertativa como uma redação fica até uma coisa até mais 
abrangente, né? do que uma coisa resumida.  

Ao assumir uma forma sucinta, a elaboração desses registros requer menos 

esforço da parte dos profissionais da enfermagem e, consequentemente, implica um índice 

maior de operações31. Sua concisão, além de motivar os profissionais a adotarem 

procedimentos pouco planejados para efetuar a tarefa de escrita, também pode levá-los a 

utilizarem colocações genéricas ou expressões que não notificam explicitamente as 

ocorrências do plantão.  

O depoimento do PE11 revela: 

Às vezes tem muitos/ a de ontem/ pelo amor de Deus/ escreveu tudo detalhadamente. Mas 
já algum que tá mais apressado. Querendo pegar o ônibus. Vai viajar pra outra cidade, 
né? Tem colegas também que trabalha em outras cidades e aí eles coloca: o mais tudo 
bem. Tudo em ordem. Não convém dizer nomes porque a ética não permite, mas diz 
assim: o mais tudo bem. Sem intercorrências. Quer dizer a gente sabe que alguma 
intercorrência houve. Mas aí um plantão de um dia pra o outro e você botar: o mais tudo 
em ordem. Sem intercorrências maiores. Sem intercorrências maiores. Pronto [risos]. 
[...] É breve demais. Mas aí a gente num sabe o que aconteceu, mas com certeza acho 
que alguma coisa deixou de ser colocada. Mas quando tem sempre registra é/ um 
acidente/ um paciente que vem de fora. Uma transferência pra outra cidade sempre tá 
registrado. A gente vê as dificuldades. Alguns são bem mais eloquentes na/ [...] pra 
escrita e com certeza é até mais detalhado. 

 
Diante disso, é no processo de seu desenvolvimento que as atividades de 

construção dos registros são efetivadas e se manifestam em diferentes formatos, o que inclui 

desde os mais condensados até os mais detalhados.  

                                                 
31 Procedimentos que, ao contrário das operações, envolvem menos planejamento. Em função disso, são 
considerados como atos meramente automáticos.  
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A atividade de efetivação dos registros, mediante o incremento de ações e 

operações, depende de uma série de variáveis que compreendem: 

(a) a indisponibilidade de alguns profissionais para exercitar e aprimorar a 

atividade da escrita; 

(b) as dificuldades evidenciadas em termos de conhecimentos linguísticos e 

textuais; 

(c) o número insuficiente de profissionais para atender as demandas relacionadas à 

prática do cuidar;  

(d) o acúmulo de tarefas a serem desenvolvidas junto aos pacientes, o que reduz 

consideravelmente o espaço de tempo destinado à execução dos registros. 

Na perspectiva de contemplar mais aspectos relacionados à atividade de 

construção dos registros de ordens e ocorrências no âmbito da enfermagem hospitalar, 

abordaremos a seguir a atividade procurando enfocar elementos que a caracterizam como 

prática processual e colaborativa. 

4.2.4.1 Escrita processual e colaborativa 

A escrita é uma prática social implementada por sujeitos em diversos espaços 

sociais, na perspectiva de atingir objetivos múltiplos junto a audiências distintas. A execução 

dessa prática envolve processos cognitivos e colaborativos que são alvo de abordagens por 

parte de vários autores com vistas a descrever a trajetória vivenciada pelos sujeitos ao realizar 

atividades de escrita. 

No intuito de retratar os processos da produção textual, são muitos os modelos 

apresentados até então pelas teorias linguísticas. O mais tradicional deles é o idealizado por 

Hayes e Flower (1980), elaborado a partir da análise de protocolos verbais de sujeitos com 

proficiência na escrita. A proposta desses autores contempla, em princípio, a tarefa da 

construção textual como processo que engloba etapas como: planejamento, tradução e 

revisão. 

Em 1986, os autores retomam a discussão sobre o assunto e, a partir de então, 

consideram como fases do processo de construção da escrita o planejamento, a geração de 

frases e a revisão como componentes básicos. Nessa perspectiva, o planejamento contempla a 

geração de ideias, a organização dessas ideias em um plano de escrita e o estabelecimento de 

metas a serem atendidas pela atividade textual.  
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No planejamento, a geração de ideias tem como função extrair informações 

relevantes da memória de longo termo para viabilizar a tarefa de escrita. A organização 

assume a atribuição de selecionar o material decorrente da geração de ideias e organizá-lo em 

um plano de escrita.  

O plano de escrita, por sua vez, depende extremamente dos conhecimentos que o 

sujeito detém acerca da questão a ser abordada. Sua estrutura sofre alterações durante o 

processo de escrita na medida em que novas ideias vão surgindo ou, até mesmo, quando o 

sujeito demonstra insatisfação em relação ao plano proposto. 

A geração de frases que corresponde ao processo de tradução compreende a 

materialização das metas, assim como do plano de escrita em produção textual. Em outras 

palavras, é nesse processo que as proposições se estabelecem como sentenças escritas. 

A revisão, que envolve os subprocessos de leitura e editoração, constitui a fase em 

que o escritor avalia sua produção escrita. A esse respeito, Kato (1995) afirma que a função 

desse processo consiste em examinar o que o redator produziu, analisando-o em termos de: 

falhas de convenção escrita, imprecisão de significado, acessibilidade para o leitor e 

aceitabilidade pelo leitor. 

Eysenck e Keane (1994) afirmam que, nesse processo, o sujeito, dependendo do 

seu nível de proficiência, pode centrar foco em aspectos que variam entre mais específicos 

(questões pertinentes à microestrutura) e mais gerais (questões relacionadas à macroestrutura 

textual).  

Embora a sequência natural do modelo apresentado por Hayes e Flower (1980, 

1986) englobe vários componentes como planejamento, geração de frases e avaliação, a 

ordem em que eles se efetivam é bastante flexível, visto que tanto a fase de geração quanto a 

de revisão podem interromper o curso do processo da escrita, caso o escritor identifique 

impropriedades e decida efetuar alterações no texto. 

Em virtude disso, Meurer (1997) considera a trajetória da elaboração textual como 

um processo interativo, no qual uma fase do processo pode subsidiar outra, favorecendo assim 

ao escritor atingir uma versão satisfatória de sua produção textual. 

Todas as etapas propostas recebem influências de elementos decorrentes do 

contexto da tarefa de escrita, assim como da memória de longo termo do escritor, e são 

gerenciadas por um componente denominado monitor. Esse elemento, segundo Meurer 

(1997), apresenta-se como aparato mental que, consciente ou inconscientemente, controla o 

fluxo das operações mentais que conduzem à elaboração e à reconstrução textual. 
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Dada a sua relevância, o modelo estabelecido por Hayes e Flower (1980, 1986) 

serve de embasamento teórico para inúmeras abordagens que centram foco nos estágios que 

compõem o processo da produção. Prova disso são os trabalhos efetuados por Collins e 

Gentner (1980), Serafine (1992), White e Arndt (1995), Grabe e Kaplan (1996), Wang e Wen 

(2002), dentre outros. 

Segundo a abordagem de Collins e Gentner (1980), a construção textual escrita 

compreende dois subprocessos: a produção de ideias e a produção textual, que se reportam 

respectivamente às etapas de planejamento (processamento de ideias) e de tradução (geração 

de ideias) focalizadas por Hayes e Flower (1980, 1986).  

Embora Collins e Gentner (1980) não contemplem em seu modelo a etapa da 

revisão, sua ocorrência, segundo os autores, se encaixa no âmbito do subprocesso da produção 

textual, uma vez que no decurso desse subprocesso o autor pode efetivar a apreciação do texto 

e, com base nisso, realizar as modificações oportunas. 

Voltados para fins eminentemente pedagógicos, Serafine (1992) e White e Arndt 

(1995) dispõem modelos, tomando como referência subprocessos mencionados até então 

pelas abordagens já existentes.  

Nesse sentido, para descrever processos de produção textual experienciados pelos 

sujeitos em situações de ensino-aprendizagem escolar, Serafine (1992) aponta como etapas: 

plano, produção de ideias e produção do texto. Dentre elas, o plano e a produção de ideias 

equivalem ao processo de planejamento ou, mais precisamente à fase de geração de ideias, 

conforme postulam Hayes e Flower (1980, 1986). 

No modelo apresentado por White e Arndt (1995), constituem etapas do processo 

de escrita: geração de ideias, focalização, estruturação, esboço, avaliação e revisão, sendo 

que as três as primeiras relacionam-se à fase do planejamento disposta por Hayes e Flower 

(1980, 1986). 

Em sua proposta, Grabe e Kaplan (1996) defendem o processo de escritura como 

um conjunto de estágios que reúne: pré-escritura, confecção do rascunho, revisão, edição e 

publicação. À luz dos fundamentos do modelo de Hayes e Flower (1980, 1986), a pré-

escritura relaciona-se ao planejamento, a confecção do rascunho se remete à geração de 

frases (tradução), ao passo que os estágios de revisão, edição e publicação se inserem na fase 

da revisão. 

Wang e Wen (2002), por seu turno, retomam os suportes teóricos dos autores 

clássicos para designar as etapas da escritura processual utilizando-se, porém, de termos 
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recorrentes em depoimentos dos sujeitos participantes de sua pesquisa para nomear seus 

processos ou etapas. Assim sendo, focalizam: a geração de ideias, a organização de ideias e a 

geração de texto. As etapas de geração e organização de ideias direcionam-se para a fase ou 

processo do planejamento enquanto que a geração do texto torna-se compatível com a etapa 

da geração de frases.  

A despeito de não destinarem uma etapa de seu modelo exclusivamente para a 

revisão, Wang e Wen (2002) não desconhecem a relevância desse processo no âmbito da 

produção escrita, sobretudo por considerarem a escrita uma prática recursiva, o que requer a 

existência de espaços direcionados à reparação do texto. Diante disso, defendem que as 

avaliações e, consequentemente, os possíveis ajustes estabelecidos pelo escritor sejam 

efetuados na fase de geração do texto. 

Em uma proposta que procura vislumbrar aspectos sociodiscursivos e cognitivos 

vinculados aos processos da produção escrita, Meurer (1997) apresenta um modelo cujos 

módulos envolvem: fatos/realidade, história discursiva individual e práticas sociais, 

parâmetros de textualização, representação mental dos fatos/realidade por parte do escritor, 

focos de atenção e texto que, por sua vez, é construído com base na realização dos demais 

módulos. 

Conforme a proposição do autor, a construção do texto tem como ponto de partida 

a motivação, visto que “a partir da motivação, espontânea ou imposta, para criar um texto, o 

escritor inicia o percurso da produção textual formando uma representação mental do(s) 

aspecto(s) dos fatos/realidade a que quer se referir”. (MEURER, 1997, p. 19). 

Assim, para executar quaisquer tarefas de escrita, o sujeito necessita estar disposto 

a realizá-las voluntariamente ou a atender demandas requeridas pelas diversas instâncias 

sociais, como escola, trabalho, religião, dentre outras. 

A partir dessa motivação, o autor, segundo Meurer (1997), constrói uma 

representação mental do(s) aspecto(s), do(s) fatos/realidade acerca dos quais pretende 

discorrer e, com base na representação gerada, seleciona um ponto de concentração, ou seja, 

um enfoque para a sua produção. Feito isso, ele transforma suas mentalizações em ocorrências 

linguísticas, fazendo surgir o texto escrito.  

 Na geração das representações que precede o processo de materialização do texto, 

inserem-se as experiências discursivas individuais do sujeito, os contatos por ele estabelecidos 

com os discursos institucionais, assim como a efetivação de práticas sociais e os parâmetros 

textuais que fornecem suporte à realização de suas produções.  
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Em outras palavras, o surgimento de um texto ocorre, conforme defende o autor, 

mediante a interação firmada entre a história discursiva do escritor e os discursos 

institucionais. Esses dois aspectos estão relacionados às práticas sociais que, ainda segundo o 

autor, dizem respeito ao que as pessoas realizam efetivamente na vida real. 

As histórias discursivas individuais estão vinculadas às vivências experienciadas 

por cada um e contemplam a forma como esse sujeito processa e atribui sentido às situações a 

que está exposto, as práticas que desenvolvem e os discursos aos quais tem acesso nos vários 

segmentos sociais em que circula. 

Os discursos institucionais, de acordo com Meurer (1997), se referem ao conjunto 

de princípios institucionais, focalizados por meio dos textos, que indicam ou normatizam o 

que é aceito ou não pelas diferentes instituições.  

Além das histórias discursivas e das práticas sociais incluem-se, no processo de 

construção da representação, os parâmetros de textualização cuja configuração abrange 

aspectos como: objetivo do texto, identidade do sujeito escritor e da audiência, os tipos ou 

gêneros textuais e suas implicações, aspectos de coerência e coesão textuais, dentre outros. 

Em se tratando de uma prática recursiva, a produção textual possibilita avaliações 

e retomadas. Corroborando o que postulam Hayes e Flower (1980, 1986), o autor também 

defende que os sujeitos podem atuar como examinadores de suas próprias produções. Sendo 

assim, após terem construído uma etapa de seu texto ou, até mesmo, uma primeira versão, eles 

podem realizar leituras e, a partir de então, analisar o que produziram em termos de conteúdo 

e organização de ideias para realizar as modificações necessárias. 

Nesse caso, conforme defende Meurer (1997), entram em cena as operações de 

recomposição e polimento do texto, cuja efetivação parte da representação mental do texto 

produzido até então, isto é, da macroestrutura textual, na perspectiva de analisar e/ou 

reanalisar a forma, função e conteúdo apresentados.  

Feito isso, o escritor cria para o seu texto um esboço, resumo, esquema escrito ou 

mental, objetivando examinar se o texto possibilita a reconstituição dos fatos/realidade 

abordados, assim como se a sua materialização está compatível com os parâmetros de 

textualização, com as práticas sociais e com os discursos institucionais recomendáveis para a 

espécie de texto em processo de produção.  

Caso algumas incompatibilidades sejam detectadas nessa fase, o escritor pode 

voltar ao seu texto, retomar a sua constituição a partir dos aspectos que compõem a 

representação gerada no tocante aos aspectos dos fatos/realidade, à macroestrutura, ao 
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sumário/esquema, quantas vezes o monitor e/ou revisores externos recomendarem. Essa fase 

de retornos e, consequentemente, de refacção do texto encerra-se quando a produção alcança 

um nível satisfatório em termos de aspectos sociocognitivos e linguísticos. 

Essa possibilidade de regressar ao texto para realizar ajustes, no decorrer de sua 

construção, evidencia o caráter recursivo assumido pela escrita que se justifica não apenas 

pela detecção de incoerências, mas de igual modo pelo surgimento de novas que podem 

conduzir o escritor a rever o seu texto e ampliar o enfoque proposto.  

O processo de construção textual pode ser efetuado individualmente, mas também 

por meio de parceria firmada entre sujeitos que se empenham na tarefa de elaborar produções 

escritas. Nessa perspectiva, ocorre o que Rimmershaw (1992) e Sharples (1992) denominam 

de escrita colaborativa, termo que se refere à escrita de um único documento por dois ou mais 

indivíduos. 

A colaboração, nesse caso, se efetiva na interação estabelecida entre os sujeitos 

envolvidos no desenvolvimento da tarefa. Segundo Vygotsky (1991, p. 101), a cooperação 

entre sujeitos faz despertar vários processos internos do desenvolvimento. Isso significa que é 

na e pela interação social que acontece a construção do conhecimento, pois é por meio dela 

que os sujeitos aprendem seja opondo-se a alguém, identificando-se ou reproduzindo saberes, 

seja estabelecendo analogias e/ou internalizando significados em ambiente social e 

historicamente situado. 

Assim entendido, a prática colaborativa é considerada não apenas uma ação para 

elaborar textos, mas também uma forma de aprendizagem, posto que nesse processo de 

interação os indivíduos, em contexto de escrita, partilham e constroem saberes e, 

consequentemente, passam a se constituir sujeitos de suas produções. 

No processo colaborativo, os sujeitos, por intermédio da linguagem, geram 

coletivamente ideias, comparam-nas e, a partir de negociações, elegem as de maior relevância 

para a construção do texto. Em outras palavras, a escrita do texto em processo de colaboração 

reúne ideias de uns que se somam com os pensamentos de outros, passando assim a compor 

um todo significativo resultante do trabalho conjunto, do consenso estabelecido entre eles. 

A esse respeito, Nitzke (1999, p. 5) declara que 

os editores cooperativos/colaborativos ou sistemas de co-autoria podem ser 
usados por um grupo para compor e editar um objeto conjuntamente, 
podendo ser um gráfico, um texto ou objeto qualquer. Assim há uma área de 
trabalho comum onde todos atuam e podem visualizar a atuação dos outros.  
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A efetivação desse processo de escrita requer conhecimentos relacionados ao 

conteúdo e à organização textual, como também à adesão dos sujeitos para participar e 

interagir com os envolvidos na tarefa de construção textual, sugerindo ideias que poderão ser 

desprezadas ou reformuladas e inclusas nos textos. 

Para atuar em atividades de escrita colaborativa em grupos, os sujeitos podem 

adotar estratégias. Em Medina (2004), são três os tipos de estratégias apontadas no tocante a 

esse fim: estratégias paralelas, estratégias sequenciais e estratégias recíprocas.  

As estratégias paralelas são empregadas quando a tarefa de escrita é segmentada 

em subtarefas e distribuídas entre os membros do grupo com vistas a serem produzidas 

paralelamente. 

As estratégias sequenciais se efetivam mediante a divisão da tarefa de escrita de 

modo que a realização de uma ocorra em continuidade à outra. Nesse caso, as produções se 

efetivam com vistas a complementar o texto elaborado anteriormente. 

Por sua vez, as estratégias recíprocas se instauram quando há possibilidade de as 

construções textuais serem efetuadas simultaneamente mediante a participação geral do grupo 

na execução efetiva da tarefa. 

Dentre as mencionadas estratégias, não existe, segundo a autora, aquela que se 

sobreponha às demais. O que existe são estratégias distintas a serem aplicadas em tarefas e 

circunstâncias específicas. Dependendo do caso, é possível a combinação entre essas 

categorias, o que implicaria novos tipos de procedimentos relativos à prática de escritas 

colaborativas.  

4.2.4.1.1 Os registros de ordens e ocorrências como uma prática de escrita processual e 
colaborativa 

Com base nos modelos de escrita processual propostos por Hayes e Flower 

(1986), como também evidenciado por Meurer (1997), abordaremos o decurso da escrita dos 

registros de ordens e ocorrências na enfermagem hospitalar, assim como os traços de sua 

produção que apontam essa prática de letramento como escrita colaborativa. Nesse caso, 

lançaremos mão dos postulados estabelecidos por Rimmershaw (1992), Sharples (1992) e 

Medina (2004), dentre outros estudiosos da questão. 

Assim como algumas produções textuais, a elaboração dos registros de ordens e 

ocorrências parte de uma “motivação imposta” (MEURER, 1997, p. 19) instituída por lei e 
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incorporada pelas instituições hospitalares. Isso significa que os referidos registros decorrem 

de uma exigência legal a ser cumprida pelos profissionais da enfermagem no exercício de 

suas funções em cada turno de trabalho. 

Movidos pela necessidade de cumprir essa determinação, os profissionais iniciam 

o decurso de construção dos registros através do processo de planejamento. Em Hayes e 

Flower (1986), esse processo compreende os subprocessos de geração de ideias, da 

organização dessas ideias em um plano de escrita e do estabelecimento de metas a serem 

atendidas pela atividade textual.  

O subprocesso da geração de ideias, no âmbito da enfermagem, parte da leitura 

dos registros do turno anterior e segue com a coleta de informações referentes às 

intercorrências, à organização do setor, ao número e quadros de pacientes, assim como à 

disponibilidade e ao uso de medicação, incluindo as pendências a serem agilizadas no atual 

plantão.  

A coleta de informações compreende a consulta de algumas fontes escritas que 

revelam dados do trabalho, os quais são subsídios para a construção do registro. Acerca disso, 

o PE11 afirma: 

Faço um apanhado desses setores. Eu vou pra o livro das cirurgias que foram realizadas 
que alguém anotou em outro setor. Eu vou pra escala de quem tava no dia, né? Pra eu 
não esquecer de colocar alguém. E eu vou nos armários pra ver o que é que tem e o que 
foi feito. 

Além dessas consultas a que PE11 se refere, a geração de informações também se 

efetiva através da realização de visitas que visam ao acompanhamento da movimentação dos 

setores da enfermagem. Esse procedimento é realizado pelo PE14:  

[...] a gente colhe dados. Passa na/ a gente chega de manhã/ quando a gente chega de 
sete horas eu dou uma visitada em todas as clínicas. [...] Eu dou uma geral no hospital. 
Uma geral e venho pra o setor que já quando eu chego de lá normalmente eu já inicio a 
ocorrência [o registro] do dia.  

As informações geradas em visitas e em consultas a fontes são, por vezes, 

anotadas à parte, antes de se transformarem em registros de ordens e ocorrências 

propriamente ditos. Confirmando isso, o PE22 afirma que alguns profissionais “anotam antes 

num papel/ Num bloco. Num papelzinho à parte pra que a gente possa lembrar e anotar no 

registro”.  
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Nessa fase de construção de dados para composição dos registros, são utilizadas 

estratégias paralelas de escrita colaborativa (MEDINA, 2004), visto que os profissionais da 

enfermagem efetivam simultaneamente notificações segmentadas que, na fase de organização 

de ideias, serão analisadas e selecionadas caso sejam consideradas pertinentes pela equipe.  

Concluído o subprocesso de geração de informações, os profissionais da 

enfermagem partem para a organização das ideias em um plano de escrita. Nessa fase, esses 

profissionais socializam as informações anotadas acerca do turno de trabalho e, mediante 

processo de interação, negociam e elegem os dados que constituirão o plano de escrita dos 

registros de ordens e ocorrências.  

Sob a perspectiva proposta por Meurer (1997), nessa etapa de organização de 

ideias são definidos os focos de atenção. Em função disso, alguns elementos textualizados nas 

anotações prévias dos enfermeiros poderão ser eliminados, outros priorizados e até mesmo 

ampliados caso necessitem ser abordados mais explicitamente nos registros. 

Feita a escolha das ideias, isto é, dos focos de atenção e, consequentemente, a 

elaboração do plano textual que contempla a notificação de dados sobre pacientes, setor de 

trabalho, medicação, pendências e avaliação do plantão, os profissionais estabelecem metas 

para a serem atingidas pelos registros.  

Essas metas, na percepção dos profissionais, se relacionam ao fato de os textos 

contemplarem não apenas a notificação de fatos e procedimentos executados, mas também de 

se estabelecerem como instrumentos que promovam a comunicação entre as equipes e 

assegurem a continuidade dos cuidados oferecidos aos pacientes, constituindo-se inclusive 

amparo legal para os próprios enfermeiros em casos de litígio ou de auditorias.  

A organização das ideias escolhidas e o estabelecimento de metas instituem-se 

como etapas que se efetivam simultaneamente suscitadas pelas ideias produzidas no 

subprocesso de geração e pela memória de longo termo que, por sua vez, compreende o 

conhecimento do tópico, o conhecimento do receptor e os planos de escrita armazenados pelo 

autor. 

Assim entendido, são os conhecimentos construídos pelos profissionais da 

enfermagem acerca das estruturas em que se configuram os registros, sobre os conteúdos 

rotineiramente focalizados, como também no que diz respeito aos seus receptores 

(companheiros de trabalho), que subsidiam os profissionais a eleger, dentre tantas ideias, as 

que devem ou não constar nos registros de ordens e ocorrências, assim como as formatações 

que eles devem assumir.  
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Em caso do não aproveitamento da informação, esses profissionais recorrem mais 

uma vez ao procedimento de busca, repetindo assim o processo. Após a seleção das 

informações, o material avaliado será organizado em um plano textual. Este, segundo o 

modelo de Meurer (1997), corresponde à representação mental de fatos/realidade por parte 

do escritor.  

 Sua efetivação, nessa abordagem, é influenciada pela história discursiva dos 

enfermeiros, pelo discurso da enfermagem hospitalar, como também pelas práticas sociais 

desenvolvidas na área e pelos parâmetros de textualização que incluem elementos retóricos, 

organizacionais e linguísticos próprios dos registros em estudo. 

As representações geradas pelos enfermeiros acerca dos fatos/realidade decorrem 

das vivências por eles experienciadas em sua trajetória de trabalho. Essas vivências estão 

vinculadas a aspectos típicos da prestação de cuidados a usuários dos serviços hospitalares, 

assim como àqueles relacionados ao gerenciamento dos setores da enfermagem em geral. 

 São essas representações que indicam o que deve ser notificado nos registros. 

Assim sendo, constituem elementos textualizados as informações ligadas ao funcionamento 

geral dos setores, como também à assistência oferecida aos pacientes, incluindo o número e a 

situação desses usuários.  

Ademais, parte dos registros também é constituída de informações alusivas à 

organização do setor, ao controle em termos de administração e disponibilidade de 

medicação, ao uso de materiais e equipamentos e aos procedimentos em andamento mais a 

apreciação da movimentação do turno.  

Também se incluem nesse processo as histórias discursivas dos profissionais da 

enfermagem integradas por experiências acumuladas ao longo de sua trajetória escolar, 

sobretudo em cursos de formação na área da enfermagem. Essas histórias discursivas 

comportam igualmente os saberes sedimentados em contatos e interações estabelecidos com 

outros enfermeiros mais proficientes na escrita, notadamente no que diz respeito à construção 

dos registros de ordens e ocorrências. 

Outro elemento que toma parte no processo são os discursos institucionais que 

permeiam as interações no campo hospitalar e se revelam a partir das posições assumidas 

pelos profissionais da enfermagem que, dependendo das funções que ocupam, passam a 

adotar os discursos do cuidar ou do inspecionar.  

Os primeiros são típicos dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem 

que atuam diretamente na prestação da assistência ao paciente. Em contrapartida, os discursos 
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do inspecionar são adotados pelos enfermeiros graduados e pós-graduados que supervisionam 

o funcionamento dos diversos setores da enfermagem hospitalar. Assim sendo, dependendo 

dos posicionamentos discursivos assumidos pelos profissionais, temos registros que 

contemplam dados mais amplos ou mais específicos. 

Além dos discursos institucionais, as práticas sociais contribuem igualmente para 

a construção dos registros. No âmbito da enfermagem, elas se desenvolvem mediante ações 

que dão conta de cuidados prescritos para cada paciente32, o que abrange procedimentos 

técnicos do desempenho da função, como também a notificação desses procedimentos sob a 

forma de registros.  

Sob a influência das histórias discursivas dos enfermeiros, dos discursos da 

instituição hospitalar, assim como das suas respectivas práticas sociais e representações os 

planos textuais, na visão de Hayes e Flower (1980), podem seguir tendências temporal, 

hierárquica ou mista. 

No caso dos registros em análise, os seus planos textuais adotam uma tendência 

temporal, haja vista que neles observa-se a textualização de dados em uma sequência, 

retratando assim não somente o curso natural das ocorrências, como também a ordem dos 

turnos de trabalho concluídos. 

Após cumprir os subprocessos do planejamento, cuja efetivação envolve geração 

de ideias, seleção e estabelecimento de metas propostos num plano textual, segundo 

estabelecem Hayes e Flower (1980), assim como a fase de representação de aspectos 

relacionados aos fatos/realidade postulada por Meurer (1997), os processos de escrita dos 

registros de ordens e ocorrências atingem a etapa da tradução ou geração de frases, defendida 

por Hayes e Flower (1980, 1986), ou, até mesmo, do texto propriamente dito, conforme 

propõe Meurer (1997).  

Na perspectiva de Hayes e Flower (1980), essa fase se efetiva mediante a 

transformação de proposições em sentenças escritas ou, mais precisamente, na tradução de 

ideias em registros. Nela, os profissionais da enfermagem, de acordo com alguns parâmetros 

que regem a elaboração dos textos, passam a implementar suas produções.  

Dentre esses parâmetros, encontra-se o art. 1º da Decisão COREN-SP-

DIR/001/2000, citado por Ito et al. (2005), o qual estabelece que os textos dos registros 

devem ser claros, objetivos, precisos, com letra legível e sem rasuras.  

                                                 
32 Cada paciente interno tem sua assistência norteada por prescrições médicas. 
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Levando em conta essas e outras orientações os profissionais da enfermagem 

desenvolvem a construção dos registros lançando mão, em termos estruturais, de sequências 

descritivas que relacionam e caracterizam elementos alusivos ao trabalho executado.  

No tocante ao âmbito linguístico, utilizam recorrentemente a adjetivação, 

performativos, estruturas sintáticas formadas por períodos simples ou por períodos compostos 

por coordenação, como também termos técnicos próprios do discurso paramédico. 

Nesse processo de tradução ou geração de frases, a tarefa de escrita pode ser 

realizada em momentos distintos durante o turno de trabalho. Assim entendido, essa fase se 

efetiva tanto no final quanto no decurso do plantão. Reafirmando isso, os PE20, PE15 e PE11 

declaram: 

Os registros sempre a gente deixa pra registrar no final porque a gente vai ter notar os 
números de ocorrência aí a gente só pode fazer no final do expediente porque a gente vai 
escrever todos os acontecimentos/ as ocorrências que passaram. (PE20). 

É/ várias vezes/ vários dias eu registro por etapas. Às vezes a gente faz o registro por 
etapas. Depende do/ do trabalho que a gente for fazer. Por exemplo: quando eu dou a 
volta nos setores tudinho eu volto e venho registrar/. (PE15). 

[...] Então na rotina não tem hora sistemática não. A gente pode ir somente abrir o livro 
e durante o plantão ir acrescentando. Ou então a gente abre e conclui no final do 
plantão. Vai depender do plantão. Se for um plantão tranquilo com certeza no final a 
gente pode encerrar. Se for um plantão que a gente sente que vai ser cheio de tarefas a 
gente já vai registrando. (PE11). 

Independentemente do horário disponibilizado para a textualização das 

informações reunidas nas fases anteriores do processo, a escrita dos registros é efetivada 

mediante a colaboração dos membros da equipe, embora apenas um dos profissionais execute 

o registro no livro de ordens e ocorrências e os demais participem da geração de informações 

e acompanhem a realização dessa escrita interagindo com o autor através da proposição de 

sugestões, de lembretes ou, até mesmo, do esclarecimento de dúvidas que, em geral, referem-

se a aspectos de natureza gramatical ou lexical.  

Essa interação durante o processo de tradução é suscitada, por vezes, pelo próprio 

profissional responsável pela construção dos registros que, através de questionamentos, 

chama a atenção dos outros para assessorá-lo com relação à elaboração do texto. A respeito 

desse procedimento, o PE18 afirma que, em alguns momentos da produção dos registros, 

sente a necessidade de “perguntar aos outros, né? Eu escrevo isso? Como é que eu faço 

aquilo? Chega/ como é que eu me expresso aqui?”, recorrendo assim às contribuições dos 

demais colegas de turno. Diante disso, estabelece-se a prática de escrita coletiva instaurando o 
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que Rimmershaw (1992), Sharples (1992) e outros estudiosos denominam de escrita 

colaborativa.  

A cooperação entre sujeitos, no contexto de escrita em enfermagem, favorece o 

partilhar e a construção de saberes, possibilitando também a negociação de ideias e o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos socializados, além de conduzir os profissionais a se 

tornarem sujeitos das produções dos registros de ordens e ocorrências implementadas em seu 

turno de trabalho. Nesses termos, a produção desses registros se estabelece como uma área 

comum na qual todos atuam e podem visualizar a atuação dos outros, conforme defende 

Nitzke (1999).  

Na efetivação da escrita colaborativa nos registros de ordens e ocorrências, os 

enfermeiros e técnicos lançam mão das estratégias paralelas e das estratégias sequenciais 

propostas por Medina (2004).  

O uso de estratégias paralelas se estabelece quando a atividade de escrita é 

dividida entre os membros da equipe de enfermagem na perspectiva de que eles realizem suas 

tarefas e contribuam para a elaboração da versão final dos registros em estudo. Como 

testemunho disso, destacamos as declarações de PE14: 

[...] E se/ nós temos duas enfermeiras/ por exemplo: eu estou eu e outra enfermeira/ que 
às vezes não é duas/ então a gente/ nós duas ficamos/ a metade do hospital fica pra uma 
e a segunda metade fica pra outra. Então o registro é feito pelas duas. Não é só uma que 
faz. Eu faço a minha parte e ela completa/ e o outro enfermeiro completa com o que ele 
viu também. Então não é feito por só uma não. É feito pelos dois. Normalmente quem 
está de plantão faz esse registro. Não é só um enfermeiro que faz não. 

As estratégias sequenciais são adotadas nos horários em que há a troca de equipes 

de trabalho ou, mais especificamente, em turnos com duração de menos de 24 horas. Nesse 

sentido, considerando que cada registro corresponde a um turno de trabalho, a escrita desses 

textos pode incidir por mais de uma vez durante o dia de trabalho, o que favorece a 

construção de uma escrita constituída por partes, na medida em que a realização do registro de 

um horário ocorre em complemento ao outro.  

A exemplo disso, podemos citar o caso de um dia de trabalho dividido em dois 

turnos de 12 horas. Nessa circunstância, o registro correspondente será escrito por membros 

de duas equipes e sua composição será constituída por dois textos, cada um compreendendo 

os resumos de seu respectivo turno. Para efetivar a elaboração do segundo texto, a equipe terá 
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de se utilizar das estratégias de sequenciação, visto que sua produção irá retomar e rematar as 

informações concernentes ao turno anterior. 

A textualização dos registros é tarefa naturalmente implementada pelos 

profissionais da enfermagem hospitalar. Em virtude disso, esses sujeitos não demonstram 

nenhuma resistência ou esquiva em relação à atividade de produzir anotações alusivas às 

ocorrências e práticas desenvolvidas no cotidiano de trabalho.  

Essa atitude se justifica pelo fato de a construção dos registros de ordens e 

ocorrências constituir atividade instituída por lei e se instaurar como prática de escrita 

exercitada desde os cursos de formação de níveis médio e de graduação em enfermagem.  

Diante da consciência de que os registros, assim como as tarefas técnicas do 

cuidar, são atividades pertinentes ao ofício da enfermagem hospitalar, os sujeitos passam a 

encarar a prática dos registros com naturalidade e sem oposições, embora reconheçam, por 

vezes, algumas dificuldades quanto à produção escrita e, com efeito, a necessidade de 

participar de eventos de formação na perspectiva de superar dificuldades de escrita e 

aprimorar suas produções. 

Considerando o fato de que os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem 

não elaboram mais de uma versão dos registros de ordens e ocorrências, bem como o fato de 

que esses textos são escritos diretamente nos livros destinados para esse fim, o processo de 

avaliação e ajustes, conforme defendem os autores que versam sobre o processo de escrita, 

especialmente Hayes e Flower (1980) e Meurer (1997), dá-se, simultaneamente, no ato ou no 

decurso da elaboração dos registros. Consequentemente, na medida em que escrevem, os 

profissionais realizam leituras e, mediante a detecção de falhas, procuram retomar o texto 

efetivando, de imediato, as suas respectivas correções. 

Em se tratando de fontes documentais, cujas refacções ocorrem 

concomitantemente a sua construção, as reparações efetivadas pelos responsáveis pela 

elaboração dos registros, em sua maior parte, não devem conter rasuras, tampouco evidenciar 

o uso de corretivos, embora se observe essa ocorrência em alguns dos registros examinados.  

As reparações de maiores proporções seguem as recomendações de especialistas. 

Nesse sentido, sua realização ocorre mediante a utilização de termos que possibilitam realizar 

ressalvas no âmbito de uma mesma versão textual. Nesses casos, é comum o emprego de 

expressões como: “digo”, “ou melhor”, “correção”, “retificando”, “sem efeito”, dentre outras, 

conforme orientam Ito et al. (2005) e demais nomes da literatura especializada. 
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Diante da necessidade de notificar advertências ou lembretes alusivos a 

pendências logo após a produção dos registros, constata-se o uso de adendos sob a forma de 

observações. Esse procedimento adotado pelos profissionais constitui modo de realizar 

alterações ou acréscimos sem provocar rasuras ou outros danos ao texto dos registros. 

As correções desenvolvidas pelos profissionais estão mais vinculadas a questões 

de ordem lexical e gramatical, com pouco foco em aspectos da macroestrutura textual. Logo, 

suas maiores dificuldades concentram-se em repetições de termos, fato que se justifica em 

função de muitos ainda não terem construído uma competência lexical, sobretudo no que diz 

respeito ao uso de expressões específicas da área.  

Outra dificuldade reconhecida pelos auxiliares e técnicos relaciona-se ao pouco 

domínio das regras gramaticais, o que inclui o emprego de pontuação, concordância, grafia 

correta de palavras, dentre diversos aspectos.  

Ao depararem-se com essas questões, esses profissionais procuram dirimir suas 

dúvidas recorrendo aos colegas da equipe ou, até mesmo, a(o) enfermeiro(a) plantonista na 

divisão de enfermagem, na perspectiva de realizarem as reparações no texto e, com efeito, 

cumprir a tarefa do registro do turno.  

Feito isso, o profissional autor do texto assina o registro e, por vezes, preenche as 

linhas que separam a presente notificação das subsequentes com o uso de traços que indicam 

não somente o encerramento do registro, mas também impedem a alteração do texto após a 

sua conclusão. Esse procedimento é recomendado por Ito et al. (2005) ao discorrerem sobre a 

construção dos registros. Ao executarem essas ações, os técnicos e auxiliares atingem o 

processo da editoração e, consequentemente, o término da elaboração de suas produções.  

Após o encerramento dessas produções por parte dos técnicos e auxiliares é 

comum, em circunstâncias posteriores, alguns enfermeiros da divisão de enfermagem atuarem 

também como apreciadores dos registros produzidos nas enfermarias. Como sujeitos mais 

proficientes, face ao seu maior nível de formação, esses profissionais observam as escritas 

procurando direcionar o olhar para questões mais abrangentes que se reportam à coerência, 

informatividade e explicitude. 

Frente o diagnóstico de falhas dessa natureza, os enfermeiros procuram alertar os 

membros das equipes, assim como orientá-los quanto à adoção de procedimentos, objetivando 

evitar a recorrência dessas dificuldades. Acerca dos problemas alusivos à prática dos registros 

e das preocupações relacionadas a ela, o PE9 reconhece que:  
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[...] têm pessoas que têm mais facilidade de escrever com mais clareza e têm outras que 
escreve muito resumido ou assim faltando informações. Não tenho nada contra que seja 
resumido agora não deve deixar faltar informações. Então são dificuldades que a gente 
tem. Tem também os esquecimentos. Às vezes não anota ali pra depois registrar no livro 
de ocorrência e depois termina mesmo/ que a gente é falho/ termina esquecendo, sabe? 
Aí no outro dia a gente precisa de uma informação ou até no mesmo dia/ no outro 
expediente da tarde aí não vai ter aquela informação. [...] O próprio livro de ocorrência/ 
a gente/ às vezes quando falta uma informação a gente vai ao resgate daquela 
informação aí a gente registra já chamando/ já é uma forma de chamar atenção daquela 
pessoa que esqueceu daquela informação que seria importante. Nas reuniões periódicas 
a gente sempre está ali. Então a gente/ no dia-a-dia/ como é que eu/ no cotidiano a gente 
sempre chama a atenção.  

Diante do trabalho de examinar os registros, detectar falhas e orientar as 

possibilidades de melhorias para essa produção significa, na opinião do PE1, uma tarefa que 

requer muita persistência e sua efetivação, frente à resistência demonstrada por alguns, nem 

sempre ocasiona os efeitos esperados. Ressaltando isso, esse profissional lembra que: 

São níveis diferentes. Pensamentos diferentes. Culturas diferentes. Então se torna muito 
difícil. Porque um você vai tentar consertar às vezes uns até aceitam de bom agrado. Aí 
têm outros que acha que por você ter um curso superior já vem aquela questão. Agora eu 
procuro ajudar na minha parte assim: quando eu observo/ que tenho tempo e vejo 
alguma coisa/ quem acompanha grupos de auxiliares e técnicos. Tem obrigação o 
instrutor de olhar se ele tá fazendo correto. Você ensina ele fazer um relatório como 
manda o figurino. Quando passa dois três dias você vai lá tá só com três quatro 
palavras. Paciente bem. Não apresenta queixas e acabou.  

Frente ao exposto, a atividade de construção de registros sobre turnos de trabalho 

demanda a soma de esforços tanto da parte dos profissionais enfermeiros encarregados da 

tarefa de supervisão quanto dos técnicos e auxiliares que atuam diretamente com o paciente. 

Esse esforço implica o reconhecimento dos processos que envolvem a prática de notificação, 

como também da necessidade de se aperfeiçoar a efetivação de cada etapa do processo, 

especialmente da fase de avaliação, para que possam realizar registros compatíveis com a 

relevância que essa prática assume não somente para o setor em particular, mas especialmente 

para a comunidade da enfermagem e para a instituição hospitalar em sua totalidade.  

Em se tratando de escrita colaborativa, toda a trajetória seguida pela produção dos 

registros, a começar pela geração de informações até as fases de textualização e revisão, é 

efetivada de forma colaborativa, ou seja, por meio do compartilhamento de conhecimentos e 

atribuições entre os membros da comunidade que compõem o domínio da enfermagem 

hospitalar. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em se tratando de produção escrita instituída e orientada por lei, desenvolvida 

cotidianamente no âmbito hospitalar para atender dentre outros propósitos o de documentar e 

comunicar dados relativos aos turnos de trabalho, os registros de ordens e ocorrências 

constituem práticas de letramento recorrentes no domínio da enfermagem. 

Na perspectiva de pesquisar essas práticas, procuramos, ao longo deste trabalho, 

centrar foco em duas grandes questões: evidenciar como se efetiva a escrita dos registros de 

ordens e ocorrências como prática de letramento no trabalho da enfermagem hospitalar, assim 

como caracterizar os elementos participantes, ambiente e domínio, artefatos e atividades como 

aspectos fundamentais na abordagem de práticas e eventos de letramento.  

Para contemplar a primeira questão observamos que os registros de ordens e 

ocorrências se estabelecem em eventos de letramento que se iniciam com a realização da 

leitura das anotações repassadas pela equipe do turno anterior. A adoção desse procedimento 

se explica pelo fato de esses registros se constituírem instrumento de interação entre os 

membros das equipes que exercem suas funções em setores da enfermagem, servindo, 

portanto, para focalizar dados de relevância para o andamento do trabalho, como é o caso de 

procedimentos pendentes a serem executados pelas turmas subsequentes.  

Feita a leitura das anotações, a elaboração dos registros de ordens e ocorrências se 

estabelece, acontecendo, por vezes, ao término do expediente, como também por etapas no 

transcorrer do plantão, dependendo da disponibilidade dos profissionais e da movimentação 

de cada turno de atividade. 

A geração dos dados a serem textualizados nos registros é habitualmente 

desenvolvida por enfermeiros e técnicos por meio da utilização de algumas estratégias. Dentre 

elas, destacam-se a execução de anotações prévias, em blocos de papel, com ênfase em 

tópicos de relevância, e a rememoração das principais ocorrências do plantão, ação que, em 

geral, ocorre ao final dos horários de trabalho.  

A produção desses textos é geralmente efetuada pelos membros da equipe de 

enfermagem, que realizam conjuntamente essa tarefa. Em alguns casos, a atividade é dividida 

entre eles, de modo que cada profissional se responsabilize pela construção de uma parte, o 

que demanda uma socialização das anotações e a estruturação da versão final do registro no 

encerramento do turno.  

Considerando que as práticas de letramento podem ser caracterizadas em termos 

de elementos como participantes, domínio, artefatos e atividades, procuramos focalizar seus 
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traços específicos no âmbito da efetivação dos registros de ordens e ocorrências como uma 

prática de letramento do campo da enfermagem hospitalar. 

No que concerne aos participantes dos eventos em que são elaborados os registros 

em estudo, observamos que se tratam de profissionais com formação diversificada: em níveis 

médio, de graduação e pós-graduação na área. 

Em relação à produção dos registros relativos aos resumos dos plantões, 

notificações concernentes aos quadros clínicos dos pacientes, dentre outras práticas de escritas 

comuns à profissão, os profissionais recebem instrução em disciplinas dos cursos, na literatura 

especializada da área e na legislação que normatiza o ofício da enfermagem no período de 

formação escolar e/ou acadêmica.  

No exercício de suas funções, cumprem carga horária que varia entre seis e vinte 

quatro horas. Em sua maioria, possuem mais de um vínculo trabalhista, atuando em 

instituições de saúde das esferas estadual, municipal e/ou particular no intuito de atingir 

condições financeiras satisfatórias para suprir necessidades pessoais e familiares.  

Em seus testemunhos, revelam-se interessados no aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos profissionais, sobretudo no que diz respeito à prática da escrita, por 

considerarem-na indispensável nas atividades que realizam cotidianamente. Diante disso, 

defendem a formação continuada em serviço, destinada à discussão das dificuldades que se 

presentificam no processo de implementação das anotações na área.  

Instaurada como prática, a produção escrita encontra no domínio hospitalar 

ambientes e materiais disponibilizados para a sua efetiva elaboração. Nesses termos, há na 

instituição hospitalar espaços físicos e mobiliários apropriados para a construção de textos, 

como também materiais de escrita tais como livros, formulários, fichas e suportes para a sua 

difusão como murais, quadros de avisos e outros. 

As escritas de enfermagem, em especial a dos registros de ordens e ocorrências, 

seguem direcionamentos legais e institucionais transmitidos através de cursos, orientações da 

supervisão em enfermagem, rotinas, procedimentos e condutas comumente adotadas no dia-a-

dia da atuação profissional.  

Em face dos procedimentos executados, o grupo de profissionais da enfermagem 

assume características próprias de uma comunidade de prática já que seus membros, guiados 

por interesses comuns, interagem entre si, compartilham experiências e aprendizados, como 

também tomam decisões no intuito de encontrar as melhores formas de executar suas 

atividades, notadamente as práticas de escrita.  
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No âmbito da enfermagem, os registros apresentam diferentes características em 

relação à formatação e conteúdo, dependendo da especificidade dos setores em que eles 

ocorrem. Isso significa que nos segmentos do cuidar, como é o caso das clínicas por exemplo, 

esses registros contemplam informações específicas que dizem respeito à assistência 

fornecida aos pacientes e às condições em que se encontram esses segmentos a cada plantão 

quanto à medicação, equipamentos e outros aspectos.  

Em contrapartida, o setor do supervisionar, ou mais precisamente da divisão de 

enfermagem, responsabiliza-se por fornecer, por meio dos registros, uma espécie de 

panorâmica ou levantamento estatístico do trabalho desenvolvido por todos os demais setores 

que integram o domínio da enfermagem hospitalar, incluindo providências a serem agilizadas. 

Consequentemente, sua escrita procura proporcionar ao leitor uma visão geral dos 

atendimentos executados e das intercorrências observadas. 

Mesmo seguindo orientações de dispositivos legais, da literatura especializada e 

da própria comunidade em que se insere, parte dos profissionais entrevistados demonstra 

dificuldades em relação à produção dos registros de ordens e ocorrências, as quais se 

manifestam sob a forma de problemas de textualidade que dizem respeito à informatividade, 

pertinência, explicitude e questões de natureza gramatical. 

Essas dificuldades, na visão dos enfermeiros e técnicos colaboradores da pesquisa, 

podem estar vinculadas a várias razões. Uma delas é a inexistência de eventos de estudo em 

termos de formação continuada que sejam promovidos na perspectiva de viabilizar momentos 

de discussão, reflexão e estabelecimento de direcionamentos voltados para o aperfeiçoamento 

da prática dos registros em enfermagem. 

 Outro motivo apontado é a ausência de um maior acompanhamento da supervisão 

em enfermagem quanto à elaboração dos registros e à adoção de critérios que definam melhor 

as informações e o modo como elas devem ser abordadas nesses textos. 

Além dessas razões, há também o aspecto da pouca valorização dessas práticas de 

escrita por parte de alguns integrantes do domínio hospitalar, bem como a elevada demanda 

de atividades a ser executada por esses profissionais que têm de não apenas oferecer 

assistência a um contingente expressivo de usuários dos serviços hospitalares, mas também 

efetivar diferentes práticas de escrita. 

Sobre os artefatos culturais que medeiam a realização da prática de escrita em 

estudo, destacamos os textos dos registros de ordens e ocorrências e as representações geradas 
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pelos profissionais acerca dessas práticas, tomando por base vivências cotidianas, crenças e 

percepções.  

No que diz respeito aos textos dos registros, estes apresentam traços 

característicos em termos retóricos, esquemáticos e linguísticos. Em sua dimensão retórica, os 

registros são elaborados pelos profissionais da enfermagem e têm como destinatários oficiais, 

em primeira instância, os auxiliares, técnicos e enfermeiros, incluindo os profissionais da 

equipe médica. Em segunda instância, esses registros estão endereçados a sujeitos externos à 

instituição hospitalar ou, mais precisamente, aos profissionais das áreas jurídica e acadêmica 

(professores e pesquisadores).  

Em meio às funções de documentar e estabelecer a comunicação entre membros 

das várias equipes de trabalho, esses registros também têm como propósitos prestar contas de 

fatos e procedimentos da enfermagem, cumprir exigências legais e institucionais para obter 

status de prova em casos de litígios, orientar procedimentos futuros, preservar a história do 

trabalho da área da enfermagem, dentre outros escopos. 

Esquematicamente, sua estrutura reúne características próprias dos textos de 

cunho descritivo. Consequentemente, sua formatação é permeada pela predominância de 

sequências descritivas compatíveis com o modelo organizacional proposto por Marquesi 

(1995). Nelas preponderam aspectos como a condensação e a designação, como também a 

expansão que compreende a definição e a individuação. Ademais, verificam-se igualmente 

algumas recorrências de sequências injuntivas, embora esses casos surjam em quantidades 

consideradas pouco significativas.  

Sob o ponto de vista linguístico, observa-se uma recorrência expressiva de verbos 

performativos, a presença de adjetivações utilizadas para caracterizar a movimentação dos 

plantões, a organização dos setores, os quadros de pacientes e outros, a evidência de verbos de 

comando e, inclusive, a ocorrência expressiva de termos técnicos do discurso paramédico. 

Nessa dimensão, destacam-se também as estruturas sintáticas formadas por períodos simples 

ou por períodos compostos por coordenação. 

As representações geradas pelos profissionais da enfermagem acerca da prática 

dos registros de ordens e ocorrências se reportam aos princípios éticos que permeiam as 

práticas do trabalho hospitalar (registro como responsabilidade e cuidado), às funções 

atribuídas a essas práticas (registro como comunicação e luz), a imagens que se reportam a 

outras práticas de escrita (redação, coleta de dados, registro geral e documento).  
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Essas representações traduzem concepções, impressões e conhecimentos 

construídos pelos profissionais em suas interações com os outros na perspectiva de atribuir 

sentido às suas ações, nortear seus procedimentos e iluminar compreensões acerca das tarefas 

do ofício da enfermagem, em especial a prática de elaborar anotações. 

Em termos de atividades, as ações implementadas seguem uma trajetória 

constituída de etapas experienciadas conjuntamente pelos enfermeiros e técnicos em 

enfermagem, o que justifica o fato de a escrita dos registros se efetivarem como atividade 

processual e colaborativa.  

No que se refere à sua natureza processual, essa prática surge de uma “motivação 

imposta” (MEURER, 1997, p. 19) por se tratar de uma escrita instituída e exigida pelo 

domínio da enfermagem hospitalar. Sua realização compreende algumas fases como: 

planejamento, geração de frases e revisão (HAYES; FLOWER, 1986) e está sob influência da 

história discursiva dos enfermeiros, do discurso da enfermagem hospitalar, das práticas 

sociais da área e dos parâmetros de textualização que envolvem elementos retóricos, 

organizacionais e linguísticos dos registros propostos, conforme destaca Meurer (1997).  

Seu caráter colaborativo reside no fato de os profissionais de enfermagem 

desenvolverem de forma coletiva suas escritas, dividindo tarefas, interagindo para socializar 

conhecimentos, participando da geração de informações, acompanhando a realização da 

atividade do registro, atuando como co-autores e autores efetivos desses textos.  

No processo colaborativo de escrita dos registros de ordens e ocorrências, 

observa-se o emprego não apenas de estratégias paralelas, como também de estratégias 

sequenciais, segundo destaca Medina (2004). As estratégias paralelas possibilitam que a 

atividade de escrita seja segmentada e distribuída entre os membros da equipe de enfermagem 

a fim de que todos possam contribuir com a construção dos registros. As estratégias 

sequenciais, por sua vez, permitem que a construção dos registros se estabeleça como 

complemento ou continuidade da produção anterior.  

Em que pese se tratar de um objeto de estudo inserido em universo bastante amplo 

e complexo, acreditamos, mediante o exposto, termos contribuído para a descrição e 

explicação de alguns dos muitos aspectos que permeiam o processo em que se desenvolve a 

prática dos registros de ordens e ocorrências no âmbito da enfermagem. 

Ademais, acreditamos termos fornecido dados capazes de caracterizar 

particularidades inerentes à própria textualização dos registros em estudo, como também 

aspectos alusivos aos participantes, ao ambiente e domínio, aos artefatos e às atividades como 
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elementos que constituem as práticas e os eventos de letramento no campo de um dos 

importantes segmentos da instituição hospitalar, o que nos deu a oportunidade de atender, 

portanto, às duas questões de pesquisa a que nos propomos responder durante a execução 

deste trabalho. 

Outra contribuição da pesquisa apresentada reside no fato de termos conduzido os 

profissionais da área a falar sobre a sua prática de registros e, através desse procedimento, 

poderem refletir acerca do que fazem cotidianamente em termos de produção escrita.  

Em suma, as verbalizações emitidas nas entrevistas e nas discussões geradas a 

cada sessão reflexiva certamente repercutirão em termos de mudança de postura e adoção de 

novos procedimentos por esses colaboradores, bem como no que se refere à construção e 

reconstrução de conhecimentos relacionados à elaboração de registros de ordens e 

ocorrências.  
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APÊNDICE A 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 

 
Enquanto colaborador (a) da pesquisa “Registros de ordens e ocorrências: uma prática de 

letramento no trabalho da enfermagem hospitalar”, realizada em instituição pública de saúde 

hospitalar, no período de outubro a dezembro de 2006, eu, 

__________________________________________, autorizo a pesquisadora Ana Maria de 

Oliveira Paz (aluna do doutorado do PPgEL/UFRN) a prerrogativa de fazer uso das 

informações por mim repassadas em áudio, vídeo, ou por escrito, na elaboração de sua tese de 

doutoramento em Linguística Aplicada. 

 

 

 

___________________________________________________ 

 Local e data 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) profissional de enfermagem colaborador(a) 

 

 

 

 

 

 

UFRN – CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

DOUTORADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
PROJETO DE PESQUISA: REGISTROS DE ORDENS E OCORRÊNCIAS: UMA 

PRÁTICA DE LETRAMENTO NO TRABALHO DA ENFERMAGEM HOSPITALAR 
ALUNA PESQUISADORA: Doutoranda Ana Maria de Oliveira Paz 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Oliveira 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA GERAÇÃO DE DADOS 1 

 

1. Em que consistem os registros de ordens e ocorrências? 

2. Na sua concepção, quais as finalidades desses registros? 

3. Como essa prática de registro é realizada no cotidiano da enfermagem? Em que momento 

ocorre? Existe um cumprimento de etapas no processo de sua elaboração? 

4. Há algumas estratégias utilizadas para reunir as informações textualizadas nos registros? 

5. Como ocorreu o seu primeiro contato com a escrita dos registros de ordens e ocorrências? 

Já contava com algum conhecimento a respeito de sua produção? Recebeu orientações de 

alguém da instituição? 

6. No caso das orientações recebidas, o que compreendiam esses ensinamentos? 

7. Que dificuldades são enfrentadas na realização dos registros? 

8. A que se pode atribuir essas dificuldades? 

9. Que medidas podem ser adotadas no sentido de amenizar os efeitos dessas dificuldades? 

10. Quais as contribuições do registro de ordens e ocorrências para o trabalho do setor e da 

enfermagem em geral? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA GERAÇÃO DE DADOS 2 

 

1. A escrita dos registros é reconhecida e legitimada pelo domínio da enfermagem?  
2. Como se configura ou como deveria se configurar essa prática de escrita na instituição 
hospitalar? 
3. Quais os parâmetros legais e institucionais que orientam a realização dessa prática? 
4. O que a instituição hospitalar espera dessa prática de escrita? 
5. O que os registros representam para o domínio da enfermagem e para a instituição 
hospitalar? 
6. Da maneira como se efetiva, essa escrita é funcional? Consegue atender aos interesses e 
expectativas do domínio da enfermagem? 
7. Em caso de não atendimento de expectativas, quais as razões que contribuem para isso? 
8. Que condições e recursos são oferecidos pela instituição hospitalar para que o domínio da 
enfermagem possa implementar a prática do registro? 
9. Que pontos são abordados nos livros dos registros nas enfermarias? 
10. Que informações são textualizadas nos livros de registros da divisão de enfermagem? 
11. Que medidas, em sua opinião, poderiam ser tomadas com vistas a atingir a melhoria da 
escrita dos registros? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 




