
     Recebido em: 12/08/2018
     Aprovado em: 13/08/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.15.09

     DISCURSO, CONTRADIÇÃO E FARSA: A FORMAÇÃO DAS TRABALHADORAS ENFERMEIRAS NO
BRASIL EM TEMPOS DE CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL.

     EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

     FILLIPE MANOEL SANTOS CAVALCANTI, CARLA EMANUELE MESSIAS DE FARIAS, KARINE DE
QUEIROZ MARTINS

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/discurso_contradicao_e_farsa_a_formacao_das_trabalhadoras_enferme.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.15.09


RESUMO

A presente trabalho analisa o discurso tecnicista materializado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Graduação em Enfermagem (DCENF), e segue a perspectiva da Análise do Discurso
inaugurada por Michel Pêcheux. Para realização da pesquisa partimos do estudo com base em
materialidades discursivas, apreendidas a partir de documentos. Com base nos pressupostos teóricos
adotados, entendemos que as referidas diretrizes, aparentemente, parecem apontar para uma
contraposição à formação tecnicista, todavia, quando analisadas numa perspectiva discursiva
materialista histórica, apontam para a materialização de um discurso que, em seus efeitos de sentido,
tenta ocultar as imposições do capital em crise à formação em enfermagem no país, enquanto
reproduzem os efeitos ideológicos da histórica supremacia da técnica na formação em enfermagem.

Palavras-chave: Enfermagem. Educação. Discurso

ABSTRACT

To present work it analyzes the speech technnicality materialized in the Guidelines National
Curriculares of the Degree courses in Nursing (DCENF), and it follows the perspective of the Analysis
of the Speech inaugurated by Michel Pêcheux. For accomplishment of the research we left of the
study with base in discursive materialities, apprehended starting from documents. With base in the
adopted theoretical presuppositions, we understood that referred them guidelines, seemingly, they
seem to appear for an opposition to the formation technnicality, though, when analyzed in a
perspective dscursive materialistic historical, they appear for the materialization of a speech that, in
their sense effects, it tries to hide the impositions of the capital in crisis to the formation in nursing in
the country, while they reproduce the ideological effects of the historical supremacy of the technique in
the formation in nursing.

Word-key: Nursing. Education. Speech

RESUMEN

Al trabajo actual analiza el tecnicista de discurso se materializó en las Diretrizes nacionales
Curriculares de los cursos de grado en enfermería (DCENF), y sigue a la perspectiva del análisis del
discurso inaugurado por Michel Pêcheux. Para el logro de la investigación que dejamos del estudio
con la base en materialities discursivas, comprendido de arranque de los documentos. Con la base en
las presuposiciones teóricas adoptadas, teníamos entendido que eso los envió las pautas,
aparentemente, seem aparecer para unas oposición al tecnicista de formación, sin embargo, quando
analizábamos en una perspectiva discursiva materialista histórica, aparecen para el materialization de
un discurso que eso, en su juicio provoca, trata de esconder las molestias de la capital in crisis a la
formación en la enfermería en el país mientras que reproducen los efectos ideológicos del histórico
supremacía de la técnica en la formación en la enfermería.
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analizábamos en una perspectiva discursiva materialista histórica, aparecen para el materialization de
un discurso que eso, en su juicio provoca, trata de esconder las molestias de la capital in crisis a la
formación en la enfermería en el país mientras que reproducen los efectos ideológicos del histórico
supremacía de la técnica en la formación en la enfermería.

Palabras-llave: Enfermería. Educación. Discurso

Introdução

Este trabalho tem por finalidade analisar o funcionamento do interdiscurso nas diretrizes curriculares
nacionais dos cursos de graduação em enfermagem (DCENF), tomando a especificidade do perfil do
egresso definido nesse documento. A composição da materialidade em questão se alicerça, de modo
amplo, na crise estrutural do sócio metabolismo do capital. De forma restrita, e articulada
dialeticamente com as condições amplas, a sequência discursiva (SD) escolhida se constitui no
processo de adequação dos cursos de graduação do setor da saúde aos parâmetros da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1996 (LDB/96). Sendo ela:

SD- O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando egresso/profissional:
Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.

A escolha desta SD, enquanto gesto de análise, se deu a partir da identificação, no documento que
institui as DCENF (no intradiscurso), de pontos de tensão provocados pelo entrecruzamento
discursivo expresso por elementos de saber de duas Formações Discursivas (FD) distintas e
aparentemente antagônicas, que na SD em questão sofrem um efeito de estabilização.

Estamos considerando nesse trabalho a condição ontológica do discurso enquanto práxis social
construída dialeticamente enquanto sede de contradições. Essa condição é o pressuposto fundante
de nossa tese central: o movimento intencional/dialético/contraditório entre a Formação Ideológica (FI)
do trabalho e a FI do capital, sustenta numa determinada FD, o discurso tecnicista no documento que
institui as DCENF, ao passo que tenta ocultá-lo, pelo efeito de contraposição, ao enunciar, entre
outras coisas, uma suposta formação crítica, reflexiva e humanista.

Nesse sentido, entendemos a necessidade de uma (re)vista da relação entre o discurso, entendido a
partir de Michel Pêcheux, e a contradição enquanto categoria filosófica e de análise do Materialismo
Histórico. Para tal, resgatamos os apontamentos e as inquietações de Pêcheux acerca do caráter
contraditório do discurso, ao tempo em que as relacionamos com as contribuições marxistas sobre a
categoria filosófica/analítica da contradição.

Contradição-discurso, discurso-contradição

A contradição foi para Michel Pêcheux, ao longo de sua obra, motivo de relevante incômodo. Esse
incômodo, que se expressa na maior parte de seus escritos – ainda que de forma não amadurecida -,
ganha destaque em “Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio”; “O discurso: estrutura
ou acontecimento”, e principalmente em “Remontemos de Foucault à Spinoza”. A inquietação de
Pêcheux surge centralmente a partir da sua leitura de Marx e Lênin em confrontação crítica, e em
partes, à leitura estruturalista da obra de Marx que se dava na França à época.

Em referência ao próprio texto “Remarques pour une théorie genérale des idéologies”, num gesto de
autoanálise, Pêcheux problematiza:

comecemos pelos pontos de tropeço, dos quais um dos mais visíveis é uma
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espécie de identificação da Ideologia à “forma geral do discurso”, o que leva a
um uso do funcionamento empírico/especulativo que é muito fácil de superpor
à oposição, já comentada, situação/propriedade. Mas a verdadeira raiz desse
erro se encontra em outro lugar, mais precisamente, no desconhecimento da
luta de classes: o termo e o conceito de contradição, bem como o de luta de
classes, estão ausentes, enquanto tais, da descrição dos processos
ideológicos empíricos e especulativo. Encontram-se apenas oposições,
diferenças que expressam a complexidade de dupla face da relação forças
produtivas/relações de produção (PÊCHEUX, 2014, p.122).

Nesse trecho, Pêcheux identifica o ponto nevrálgico da contradição na perspectiva de Marx:
contradição não se trata de uma simples oposição, “[...] como a oposição de duas forças que se
exercem uma contra a outra em um mesmo espaço [...]” (Idem, p.134); contradição para Marx, na
ótica de Pêcheux, é uma relação que se dá na unidade da luta dos pares dialéticos, e estes, em
permanentes confrontos e exclusões recíprocas, supondo-se, estabelecendo-se, interpenetrando-se e
coexistindo-se, ligam-se organicamente. Contradição no materialismo histórico é, antes de tudo, o
movimento que interliga os pares dialéticos fazendo, a partir da superação dialética, surgir o novo, a
nova síntese. Daí, a paradoxal unidade dos contrários.

Dessa maneira, a contradição desenvolve-se das diferenças que constituem o ser, diferenças essas
que são os estágios da existência da própria contradição. As diferenças, contudo, são somente uma
fase, são as bases da contradição, e não ela em si, uma vez que contradição é movimento; a partir
desse movimento, as diferenças podem evoluir, na realidade objetiva, para formas harmônicas,
concordantes e correspondentes (CHEPTULIN, 1982). É a partir desse entendimento que se deve
falar da natureza contraditória do discurso: todo discurso é uma síntese de múltiplas determinações
(discursivas e não-discursivas) que se constitui ontologicamente pela contradição dos eventos que
determinam o ser num todo concreto. Gostei dessa definição

Partimos da assertiva de Magalhães e Mariani (2010, p.406), para quem “o fazer discursivo é uma
práxis humana que só pode ser compreendida a partir do entendimento das contradições sociais que
possibilitaram sua objetivação”. O entendimento do discurso enquanto práxis (atividade humana
sensível) é chave para nossas análises, pois é precisamente aí que reside a condição fundante do
discurso: a contradição entre a objetividade e a subjetividade. Todo discurso, enquanto pôr teleológico
secundário, surge e se estabelece, em todos os seus aspectos, necessariamente dessa contradição.

A práxis discursiva, enquanto atividade mediadora, faz com que, a partir da determinação recíproca
entre espírito e matéria, (in)consciência e realidade, objetividade e subjetividade, se origine todo e
qualquer discurso enquanto um “[...] acontecimento que articula uma atualidade a uma rede de
memória [...] (PÊCHEUX, 2002, p. 45)”.

Cabe destacar que a própria constituição da realidade objetiva se dá pela sua relação contraditória
com a subjetividade, daí que a realidade humana é sempre uma atividade objetivada, onde a
objetividade exerce o momento central. Quando pensamos essa relação nos processos discursivos,
entendemos que são as condições de produção de determinado discurso que colocam as
possibilidades do dizer, mas que, ao mesmo tempo, essas condições já são produtos de uma
realidade que sofreu os efeitos de outros processos de discursivização.

Mas a contradição não determina e media apenas a constituição estatutária do discurso, ela é o
movimento que interliga – ao tempo em que constitui – o discurso aos outros complexos sociais.
Nesse momento, nos deteremos à relação contraditória entre ideologia e discurso.

Sabemos que Pêcheux, em princípio, tinha como projeto principal a construção de uma teoria das
ideologias, e que, a partir desse objetivo, ele chegou aos estudos sobre o discurso e a uma teoria
materialista dos processos discursivos. Pêcheux chegou ao discurso, através da ideologia, pelo fato
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de discurso e ideologia se constituírem em articulação contraditória.

Dizer que “todo discurso é ideológico” significa – para além do jargão que se tornou comum – que
todo processo discursivo se ergue e se sustenta em/para determinados conjuntos de ideações que
visam determinar a conduta dos homens. É por isso que para Pêcheux, a FI sustenta em contradição
a FD.

Mas essa determinação, como dito a pouco, é contraditória. Ontologicamente, a função social da
Ideologia, nos termos da ontologia de Lukács (2013), enquanto forma de tornar à práxis humana
consciente e operativa, se dá, obrigatoriamente, pela materialização de um acontecimento que
articula uma atualidade a uma rede de memória, ou seja, pela expressão do discurso na linguagem. É
essa materialização da contradição ideologia/discurso

que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado,
um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem
como que uma palavra ou enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e
que mascarem, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que
chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados.
(PÊCHEUX, 2014, p. 160).

A discursivização, por sua vez, só é possível por conta da instância ideológica que sustenta e dá
sentido – quase sempre de forma “óbvia”, estabilizada - à práxis humana. Desta feita, a produção de
sentidos só pode ser atribuída aos processos discursivos se os entendermos de forma não isolada,
mas sim articulada à Ideologia. O discurso, em si, não produz sentido algum, ou melhor, o discurso
em si não existe (o discurso só se torna discurso, distinguindo-se de um simples enunciado, quando
cumpre alguma função ideológica). Apesar de estatutos ontológicos distintos, Ideologia e discurso só
se constituem e se estabelecem em unidade contraditória.

Nesse sentido, consideramos que mais importante que pensar sobre as diferentes noções ou
conceituações sobre o discurso ao longo da história, é analisar o entendimento de qual a função
social do fazer discursivo na reprodução social, o seu estatuto ontológico na constituição do ser.
Quanto a essa questão fomos categóricos: a função social do discurso é possibilitar o cumprimento da
função ideológica, em seus sentidos geral e restrito. Dessa maneira, entendendo o discurso como
uma forma sine qua non da existência do ser social, o consideramos mais que uma noção e um
conceito: o discurso, nos termos do materialismo histórico, é uma categoria.

Entendemos assim que o discurso nunca é um fim nele mesmo, mas sempre uma mediação. O
discurso media a produção de sentidos ao subjetivar a objetividade e objetivar a subjetividade do
fazer ideológico. É somente ideologicamente que o discurso interfere no mundo, produz seus efeitos.

Com relação à produção de efeitos de sentido, a contradição ontológica entre Ideologia e discurso
também é nuclear. Com isso afirmamos que a possibilidade de efeitos de sentido só é possível
porque a práxis discursiva é sede de contradições, posta na tensão obrigatória de diferentes
posições-sujeito articuladas em diferentes FDs, sustentadas por diferentes FIs.

Portanto, é devido à constituição não coincidente, sempre contraditória do discurso em relação às
FDs, às FIs e às diferentes posições-sujeito, que um discurso, como disse Pêcheux, sempre pode ser
outro. E por entender que a centralidade é da objetividade no processo de produção discursivo que,
em seguida, ele acrescenta que apesar de poder sempre ser outro, ele não pode ser qualquer um,
afinal, e em última instância, a sustentação do sentido de um determinado dizer é limitado pela cadeia
Formação Social-Formação Ideológica-Formação Discursiva na qual esse discurso se inscreve.

Temos o entendimento que não existem coincidências e homogeneidades ideológicas, uma vez que
as ideologias se dão em confronto – ainda que não obrigatoriamente de caráter classista. Nesse
sentido, as FIs se constituem em co-determinação contraditória, em alteridade. Como as FIs são
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contraditórias, aquilo que elas sustentam (as FDs) também são. No entanto, a contradição não se dá
somente entre as FIs ou entre as FDs, mas também entre as diferentes FIs nas diferentes FDs e
vice-versa. Essa é a condição primeira da possibilidade das diferentes posições-sujeito, dos
deslizamentos de sentido, dos efeitos de sentido. Essa é a condição básica que possibilita que um
discurso filiado centralmente a uma determinada FI possa produzir efeitos de sentido, a partir da
contradição de determinadas FDs, como se fossem filiados a outra FI. É somente contraditoriamente
(no sentido marxiano do termo) que se pode realizar o silêncio constitutivo da política de silêncio:
dizer Y significando X (ORLANDI, 2007).

A possibilidade de negar/silenciar tal discurso, reafirmando-o a partir de efeitos produzidos pela
mediação discursiva, constitui a fundamentação para a defesa da tese central desse artigo: a
sustentação do discurso tecnicista nas DCENF pelo efeito de contraposição a esse próprio discurso.

Entender como essa condição se expressa nas DCENF, a partir da SD escolhida, e porque ela é
necessária à formação das trabalhadoras enfermeiras no Brasil, é o objetivo central desse trabalho.

A farsa da novidade: a sustentação pelo efeito de contraposição

Anunciamos no início desse artigo que nossa investigação se dá por contradição (enquanto categoria
filosófica e analítica do materialismo histórico) e a partir de contradições (identificadas já no
intradiscurso). São essas contradições, os pontos de tensões discursivas, que justificam o trabalho do
analista. Enquanto a ideologia dominante tenta estabilizar e conferir univocidade aos sentidos, nós,
analistas do discurso filiados a uma perspectiva revolucionária, temos o compromisso histórico –
político e ideológico – de questionar os sentidos e desvelar suas condições de produção, ou como fez
Pêcheux (2014): criticar a afirmação do óbvio.

Nossa análise tem gênese a partir do ponto de entrada possível: o ponto de tensão que por efeitos de
sentido aparece no texto como algo estável, sempre já dado ali. Recorrendo à metáfora dos fios,
formulada por Florêncio et al. (2017), entendemos que nas DCENF os fios discursivos (elementos de
saber representados no intradiscurso) de duas FDs (em tese contrastantes) se cruzam (o
entrecruzamento discursivo) para produzirem efeitos desejados a uma dada ideologia. Entre esses
efeitos se destacam o de consenso, o de estabilização e o de conciliação.

O entrecruzamento discursivo a que nos referirmos se dá nas DCENF pelo deslocamento de
elementos de saber de uma dada FD para outra. Esse deslocamento de elementos de saber é a
garantia da produção de sentidos outros nas diretrizes, e em última análise é o que garante a farsa da
novidade, que estamos tratando aqui, bem como a sua eficácia. Trata-se agora de desvelar os
processos discursivos que constituem a farsa da novidade na formação das trabalhadoras
enfermeiras no Brasil a partir das DCENF.

Quando na SD diz-se que “O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando
egresso/profissional: Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva”;
identificamos já aí a primeira zona de tensão que requer análise.

Notemos que aquilo que se pretende formar é um egresso, que devido à presença da barra oblíqua
(que nesse caso indica relação), deve ser também um profissional. Apesar de linguisticamente a
adjetivação sobre a formação só aparecer em seguida (o enfermeiro deve ser humano, crítico e
reflexivo), discursivamente, ao se trazer a designação profissional, já se tem aí uma qualidade
implícita pretendida para esse egresso. O enfermeiro tem que ser um egresso do tipo profissional.

A partir das contribuições de Melo (2011), no entanto, partindo não do entendimento da suposta
“reestruturação produtiva”, mas sim do de crise estrutural do capital, consideramos que a escolha da
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designação profissionais nas DCENF traz uma série de implicações ideológicas importantes que se
ancoram num determinado momento histórico do desenvolvimento econômico do capitalismo. A crise
estrutural do capital produz uma intensificação no processo de precarização do trabalho que se
amplia a todos os complexos sociais, de forma que agora as reais condições de trabalho e de vida da
classe trabalhadora precisam ser camufladas de uma outra forma.

Portanto,

A defesa da profissionalização silencia o caráter excludente do modelo
capitalista e os índices crescentes de precarização. Transfere-se para o
trabalhador a responsabilidade pela inclusão no mercado de trabalho,
mediante o desenvolvimento das competências requeridas para esse
mercado. No âmbito dessas competências, ganha relevo um perfil profissional
estruturado em torno das noções de autonomia, participação e
responsabilidade, inscritas no horizonte da democracia e cidadania (MELO,
2011, p.146).

Dessa forma, ao pretender formar enfermeiras profissionais, o discurso presente nas DCENF tenta
apagar a memória de que a enfermeira, para além desse constructo ideológico, é na verdade uma
trabalhadora. A designação profissional se inscreve numa suposta tentativa de apagamento das
contradições de classe, enquanto a referência trabalhadora carrega consigo, entre outras coisas, uma
memória de classe social explorada, não detentora dos meios de produção e que historicamente se
aglutina para lutar e reivindicar, [ainda que] melhores condições para essa exploração. A
profissionalização é uma das tentativas ideológicas que pretendem silenciar a luta de classes do
ideário trabalhista dificultando à classe trabalhadora o reconhecimento de classe-para-si.

As designações profissional e trabalhadora, dessa maneira, se articulam por contradição. Profissional
é a alternativa possível ao incômodo que a designação trabalhadora provoca no ideário burguês.
Assim, a profissionalização, enquanto política formativa no Brasil, surge para tentar apagar/negar os
sentidos que o termo trabalhadora pode provocar discursiva e economicamente.

A partir desse entendimento e da necessidade que nossa análise coloca, consideramos que o
discurso materializado nas DCENF se processa naquilo que consideramos por Formação Discursiva
da Formação Profissional (FDFP). A FDFP se sustenta dialética e centralmente na FI do Capital,
sendo constituída pela articulação contraditória de diferentes posições-sujeito e elementos de saber
que garantem e orientam discursivamente o complexo educacional formal aos interesses de
reprodução e acumulação do capital em seu momento de crise estrutural.

Seguindo com a análise da SD, trazemos aquilo que supostamente deve ser central na qualidade da
formação da trabalhadora tomada como profissional: um Enfermeiro, com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva. Em outro trabalho (CAVALCANTI, 2017) demonstramos que os termos
usados na adjetivação da formação não expressam, a partir dos referenciais teóricos e políticos
adotados, uma formação de fato generalista, humana e crítica. Naquela ocasião, foi dito que a
formação generalista significa na verdade uma formação polivalente. Já a formação dita humanista
nas DCENF pretende o impossível: humanizar o mercado e as relações de trabalho no capitalismo. E
a formação supostamente crítica e reflexiva se funda numa concepção teórica onde o social silencia a
luta de classes, e que, portanto, não pode ser reflexiva, tampouco crítica.

Afirmamos ainda, não numa perspectiva discursiva, que as DCENFs

são mudanças que incorporam aspectos teórico-metodológicos
implementados numa perspectiva de “desenvolvimento” profissional. Contudo,
não interferem significativamente no caráter norteador da categoria, uma vez
que acentuam ainda mais a sua contribuição para a reprodução do modelo
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societário vigente, o que, em nossa opinião, constitui a sua substância, pois
desde o seu momento mais inicial a enfermeira moderna e seu processo
formativo estiveram comprometidos com tais interesses. A expressão
documental mais significativa desse movimento de determinação da crise no
processo formativo de enfermeiras são as DCENF e a crise estrutural do
sistema do capital é seu próprio solo histórico produtor. (CAVALCANTI, 2017,
p. 264, 265).

Cumpre destacar que neste estudo, mais do que analisar o sentido de generalista, humanista e crítico
presente nas DCENFs, pretendemos demonstrar a razão de ser da presença desses sentidos em tal
documento. Interessa-nos, de fato, analisar a contradição e o porquê de um discurso trazer na mesma
cena enunciativa qualidades de uma formação dita humanista para uma formação voltada para o
mercado.

Retomando a SD, lemos que a formação do tipo profissionalizante deve procurar ser humanista,
generalista e crítica. O que em nosso entendimento se constitui, em termos reais, como uma
impossibilidade, é também parte do simulacro que procuramos desvelar nessa análise.
Demonstraremos agora como ela se constitui discursivamente.

Devido a sua porosidade constitutiva, a FDFP tenciona-se, de alguma forma, nas DCENF elementos
de saber que se inscrevem naquilo que estamos considerando por Formação Discursiva da Formação
Humana (FDFH). A FDFH é um espaço discursivo que reúne elementos de saber que colocam em
questionamento uma formação eminentemente voltada para os interesses do capital. Assim a FDFP e
a FDFH estão se determinando contraditoriamente nas DCENFs. Elementos de saber da FDFH
(formação humanista, generalista e crítica) deslizam e ocupam espaço na FDFH para produzir outros
sentidos e outros efeitos nesta última.

As FDs citadas se erguem dialeticamente a partir das FIs do capital e do trabalho, que estão também
em disputa e que determinam em maior e menor grau as FDs em questão. Vejamos: A FDFP é
central e dialeticamente determinada pela FI do capital, mas a ordem dessa determinação, como
afirmamos, é central e não absoluta; com isso defendemos que a FI do trabalho – que sustenta
centralmente a FDFH - também está determinando a FDFP de alguma forma.

No caso do discurso presente nas DCENFs, podemos ver esse movimento justamente na contradição
que é uma suposta formação humanista, crítica e generalista para o mercado. Nesse sentido,
elementos de saber da FDFH, que possuem vinculação histórica com a FI do trabalho, deslizam e
encaixam-se, ressignificados, na FDFP, produzindo efeitos que atendem ao funcionamento da
ideologia capitalista.

Essa possibilidade de deslizamento e encaixe é a condição fundante daquilo que estamos
considerando por sustentação pelo efeito de contraposição. Precisamente: A sustentação implícita do
discurso tecnicista determinando os dizeres das DCENF para que, ao mesmo tempo, estes dizeres o
escondam.

Estamos considerando que o discurso tecnicista se dá a partir do entrecruzamento de discursos
outros, dentre os quais: o discurso empresarial, o discurso político e o discurso científico. Esse
discurso, em seus efeitos de sentido, busca reafirmar o complexo educacional enquanto ferramenta
do desenvolvimento capitalista e lugar de apaziguamento das tensões sociais pelo silêncio da suposta
neutralidade da ciência. Consideramos ainda que o discurso tecnicista no Brasil não só não se funda
antes da tendência educacional tecnicista dos tempos de ditadura burguesa de apelo militarista, mas
como também vai além, temporal e teoricamente, desta tendência ao se ressignificar e produzir
efeitos em cenários de domínios de outras tendências pedagógicas. Têm-se aí o deslizamento do
discurso tecnicista pelo tempo, pelas tendências e pelas Formações Discursivas (FDs) da
enfermagem no Brasil.
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O discurso tecnicista ocupa momento fundamental no discurso da educação capitalista, pois o
tecnicismo, enquanto o fetiche da técnica, é quem melhor atende aos interesses do capital no âmbito
da educação formal. Primeiro pelo fato da técnica ser o aspecto central para a força de trabalho
operacionalizar a dinâmica econômica capitalista. Segundo, e em articulação dialética com primeiro
fator, pelo motivo desse fetiche também produzir alienação enquanto estranhamento. Centrar
esforços na racionalidade técnica é uma forma muito eficaz de ofuscamento ideológico das condições
reais da vida no capitalismo e todas as contradições que isso carrega.

Não se trata aqui de ser contra o desenvolvimento da técnica, ou desprezar sua importância, mas, isto
sim, aquilo que Lukács (2014, p. 71) aponta:

a nossa tarefa, o que nos compete como marxistas seria, neste caso, afastar
do cérebro dos homens o fatalismo fetichizado e mostrar que a técnica foi
sempre e apenas um meio no desenvolvimento das forças produtivas, que as
forças produtivas, em última análise, são sempre os homens e suas
capacidades [...].

Entendemos assim ser necessário indagar: como pode a formação ser humana – centrada nas
necessidades humanas – se de fato é tecnicista Como não ser centrada nos interesses de mercado
se se pretende profissionalizante Na verdade não pode (!). Ou ela é humana ou ela é
profissionalizante.

Aquilo que as DCENF propõem, para além do enunciado, é uma formação tecnicista neoliberal. O
recrutamento de elementos de saber da FDFH para FDFP surge para produzir o efeito de
contraposição. Esse efeito consiste num mecanismo discursivo que simula uma contraposição a um
determinado discurso que na verdade é sustentado/ressignificado por esse efeito, visando dessa
forma esconder ou simular uma posição-sujeito.

O efeito de contraposição no caso das DCENF só é possível pela política do silêncio, mais
especificamente, pelo silenciamento. De acordo com Orlandi (2007, p. 82), “há sempre no dizer um
não-dizer necessário. Quando se diz ‘x’, o não dito ‘y’ permanece como uma relação de sentido que
informa o dizer ‘x’”. Na SD em análise, a suposta formação humanista, generalista e crítica (o dizer x)
tenta silenciar aquilo que na verdade é o objetivo do dizer, aquilo que deve ser significado e
produzido: uma formação tecnicista, para o mercado, polivalente e que não questione as condições
de vida no capitalismo em crise estrutural (o não dito “y”).

A expressão do emprego da política do silêncio no objeto de nossa análise se dá pelo fato de que ao
se dizer que a formação profissional deve ser humanista, generalista e crítica, apaga-se
simultaneamente uma memória discursiva que poderia revelar o real sentido de uma formação
profissional, que nesse caso é tecnicista, e que seria indesejável no momento (historicamente
determinado pelo estado da luta de classes), pois poderia remeter a uma FI que ali precisa ser
negada. Nas DCENF, o funcionamento contraditório do silenciamento do discurso tecnicista o faz
gritar, ecoar, produzir efeitos pela sua implicitação no documento oficializado.

Dessa maneira, o suposto novo (as DCENF) já nasce velho. É necessário ressaltar que, com isso,
não estamos considerando que exista o totalmente novo, o totalmente original: o novo se constitui
enquanto tal porque incorpora elementos do velho e o supera dialeticamente, ressignificando-o
enquanto novo. Nas DCENF, vemos uma tensão entre os discursos sustentados por uma
posição-sujeito que faz produzir um efeito de novidade, de forma que o suposto novo (uma formação
humanista baseada na pedagogia das competências) é o velho camuflado (o pragmatismo do
neopositivismo), com outra roupagem linguística para produzir impressão de novidade.

Novo e velho, dessa forma, se articulam em contradição, mas que por conta do efeito de novidade –
que nesse caso se sustenta também no efeito de contraposição – o velho que é ideologicamente
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escondido, desliza, se encaixa, se sustenta e determina o, supostamente, novo na FDFP. O “novo”
das DCENF não é a superação dialética do velho. O tido como “novo” nas referidas diretrizes não
passa de uma ressignificação ideológica do velho.

O que entendemos se processar nas DCENF é na verdade o Sujeito (o Capital) determinando, a partir
de efeitos de contraposição e de novidade, uma posição-sujeito (a Associação Brasileira de
Enfermagem –ABEn) dentro da uma mesma FI e FD, não uma disputa de posições-sujeito em FIs e
FDs distintas como pode vir a parecer numa análise mais desatenta.

A posição-sujeito representada pela ABEn recruta elementos de saber da FDFH e os tenciona com os
elementos de saber da FDFP. Entretanto, esses elementos de saber provenientes da FDFH, num
processo de deslocamento-encaixe-sustentação, são ressignificados a partir de movimentos
parafrásticos e metafóricos na FDFP. Mesmo em tensão com a FDFP, a posição-sujeito representada
pela ABEn não consegue escapar da racionalidade burguesa e é tomada pelo funcionamento
ideológico do efeito de contraposição: acredita estar se contrapondo ao tecnicismo/neoliberalismo,
mas em verdade a camuflagem que transvestiu esse discurso só potencializou seu efeito, pois o
escondeu, e com ele todos os possíveis questionamentos mais urgentes.

Dessa forma, materializaram-se proposições que, no máximo, constituíram um rearranjo de técnicas,
metodologias e conteúdos dentro do currículo, o que não foi capaz de superar a estrutura e função
social genética do trabalho da enfermeira no capitalismo. Ou seja, ao contrapor uma formação
estritamente baseada no sistema produtivo com pressupostos neoliberais, por uma “flexibilização” que
garante adequação às constantes transformações e inovações científicas e tecnológicas; às
tendências do mercado de trabalho; às exigências da evolução dos serviços de saúde; e às
necessidades demográficas e epidemiológicas da população nas regiões onde os cursos estão
inseridos, a representação da categoria de enfermeiras propôs uma alteração apenas na forma do
currículo, sua substância fundamental, sua essência, sua função social, que é historicamente o
atendimento das demandas do capital através do trabalho da Enfermeira, permaneceu intacta.

Esta aí constituída aquilo que estamos considerando como a farsa da novidade na formação das
trabalhadoras enfermeiras. A ideia de farsa retoma a concepção de Marx (2011) em “O 18 brumário
de Luís Bonaparte”, mas aqui outros elementos estão postos. A farsa no nosso caso é a farsa
constitutiva das DCENF, e que somente é possível pela sustentação do discurso tecnicista a partir do
efeito de contraposição.

Na enfermagem, a tragédia é historicamente a nossa formação eminentemente tecnicista que atende
centralmente os interesses de reprodução e acumulação do capital. Já a farsa se dá pelo e no
processo de formulação e de implementação das DCENF supostamente se contrapondo a uma
formação tecnicista alinhada às novas demandas do capital.

Cabe lembrar que por farsa estamos considerando uma condição que camufla alguma realidade, pela
dissimulação, produzindo certo convencimento social. A farsa não se confunde com o cinismo, nem
necessariamente se constitui somente por ele, mesmo sendo o cinismo parte determinante dela. Nas
DCENF a farsa da novidade opera pelo discurso sustentado pela posição-sujeito do Conselho Federal
de Educação (CFE) e pela resistência – não contraposição – da ABEn. A eficácia ideológica dessa
farsa é justamente não se apresentar como tal, e se sustenta pela aparente disputa de projetos
distintos para a educação.

Outro fator que determina a eficácia da farsa da novidade das DCENF é o efeito de verdade de um
suposto “discurso da ciência”. A eficácia por esse efeito pode ser verificada quando demonstrado por
nós em outro momento o fato de não termos conseguido localizar nenhum trabalho que questionasse
os pressupostos teóricos e políticos das DECENF; ao contrário, os trabalhos mais “ousados”
apontavam que o problema da formação tecnicista das trabalhadoras enfermeiras persistia pela não
efetivação dessas diretrizes (CAVALCANTI, 2017).
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Afirmamos anteriormente que o discurso científico constitui no interdiscurso as DCENF. Esse
entendimento não se confunde para nós como a ciência tendo um discurso. São os homens, em
sociedade e na história, quem produzem os conhecimentos. A produção de conhecimentos é por isto
uma atividade humana social e histórica (PÊCHEUX, 2014). Por ser uma atividade humana e social

[...] a história da produção dos conhecimentos não está acima ou separada da
história da luta de classes [...] isso implica que a produção que a produção
histórica de um conhecimento científico dado não poderia ser pensada como
uma “inovação das mentalidades”, uma “criação da imaginação humana”, “um
desarranjo dos hábitos do pensamento” etc., mas como efeito (e a parte) de
um processo histórico determinado, em última instância, pela própria produção
econômica. (Idem, p.172).

É nesse sentido que consideramos as DCENF, e o entrecruzamento discursivo que as constituem,
reflexos da crise estrutural do capital, da luta de classes nessas condições. Afinal, as contradições
das condições ideológicas das relações econômicas “[...] se repercutem, com deslizamentos,
deslocamentos, etc., no todo complexo das ideologias teóricas sob a forma de relações de
desigualdade-subordinação que determinam os “interesses” teóricos em luta numa conjuntura dada
[...]” (Idem, p.173). A função da farsa que estamos tratando aqui é também a de tentar silenciar essa
condição, produzindo a impressão de se tratar de um processo endógeno à categoria.

Têm-se ainda outro efeito importante na garantia da eficácia da farsa da novidade: o de oficialidade
que as DCENF carregam por se constituírem enquanto um documento oficializado. Junto com Silva
(2015, p.33) “partimos do entendimento de que o discurso do Estado é oficializado a partir das
condições materiais que o constituem. A forma oficial consiste em um efeito ideológico produzido no
discurso jurídico”.

A estratégia necessária à operação do disfarce atua de modo constitutivo na articulação da FDFP no
discurso jurídico

para produzir sentidos que legitimem a sua existência, a partir da suposta
transparência e neutralidade do dizer “oficial”, uma vez que, se analisado em
separado, o intradiscurso vai apresentar as materialidades do discurso
“oficial”, mas não vai recuperar o seu processo de oficialização [...] (Idem,
p.316).

Esse efeito garante legitimidade, força de Lei, às diretrizes, e como tal, não devem ser questionadas e
sim cumpridas. Nessa mesma proporção, legitima a farsa da novidade (instituindo as “novas”
diretrizes curriculares nacionais dos cursos de gradação em enfermagem), oficializa-a e amplia sua
eficácia. Em última análise, a farsa da novidade, que são as DCENF, é uma contradição que se dá na
contradição de posições-sujeito para tentar esconder as contradições explosivas do capital em crise.

Com isso, não se nega o fato de haver certa resistência por parte das enfermeiras com relação às
medidas neoliberais. A resistência é expressa já nos embates ocorridos nos SENADENs quando a
posição-sujeito representada na ABEn disputa na FDFP com a posição-sujeito representada pelo
CFE, trazendo elementos de saber da FDFH; e a resistência continua quando os diversos estudos
ainda questionam o atual caráter tecnicista da formação das trabalhadoras enfermeiras. Entretanto,
não alimentamos ilusões de que essas novas propostas foram contrárias, em sua essência, ao
complexo racional e ideológico neoliberal e tecnicista. Elas foram, na verdade, outros meios para o
atendimento dos mesmos fins, a saber: a intensificação da extração de mais-valia e a alienação do
trabalho e da trabalhadora, bem como todas as condições decorrentes das primeiras. Parece-nos,
então, razoável classificar a posição da representação da ABEn àquele tipo de posição ideológica
demonstrada por Mészáros (2004, p.67,68), que
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[...] revela acertadamente as irracionalidades da forma específica de uma
anacrônica sociedade de classes que ela rejeita a partir de um novo ponto de
vista. Mas sua crítica é viciada pelas contradições de sua própria posição
social – igualmente determinada pela classe, ainda que seja historicamente
mais evoluída.

Uma vez demonstrada como se constitui a farsa da novidade, se faz necessário analisar a função
social dessa farsa. Mais precisamente: os motivos centrais que requisitam o escamoteamento da
formação das trabalhadoras enfermeiras para o atendimento das demandas do capital em crise.

Defendemos que a farsa se torna fundamental pela necessidade que o capital tem de tentar esconder
sua lógica estruturalmente contraditória, desigual e excludente. O capital precisa construir ao longo do
seu desenvolvimento histórico uma ideologia - a partir das FIs/FDs – que produza no imaginário social
um determinado sentido de liberdade, na qual o sujeito teria sempre várias possibilidades.

A necessidade de produzir esse sentido de liberdade se dá por dois motivos principais: o primeiro
motivo é de ordem econômica e possui caráter central, mas que também é determinado pelo segundo
motivo, o de internalização/legitimação. Partindo de Marx (2013), tomamos o capitalismo como um
sistema centrado na produção, circulação e consumo de mercadorias, orientado irrefreavelmente para
a extração de mais-valia. Essa condição pressupõe homens dotados de certa liberdade: liberdade
para vender sua força de trabalho e para consumir essas mercadorias. A dinâmica de produção
capitalista necessita de um consumo alinhado a essa lógica. Sem essa liberdade, as relações sociais
necessárias à reprodução e acumulação do capital seriam impossíveis.

Como as leis capitalistas são essencialmente antagônicas às aspirações humanas, faz-se necessário,
em todo momento, o uso de um determinado quadro de valores, na forma de ideologia, que se ponha
no sentido da harmonização imediata de conflitos engendrados pelas contradições capitalistas – ainda
que essa harmonização seja na verdade uma mistificação –, contribuindo assim para a internalização
das demandas do capital pelo conjunto dos indivíduos.

É oportuno afirmar, mais uma vez, que o período histórico em que vivemos, e no qual se erguem as
DCENF, é o período histórico da crise estrutural do sistema capital. Não se trata de uma crise cíclica
como em outrora. A crise estrutural do capital vai muito além de uma crise setorialmente econômica.
Ela é, na verdade, uma perturbação que coloca em cheque todo o seu sistema, toda a sua forma de
sociometabolismo, e ainda mais: coloca em risco a sobrevivência da humanidade. Por isso, a crise
estrutural é a crise de todos os complexos sociais.

Dessa forma, a internalização/legitimação das demandas do capital em crise, é fundamental para a
defesa da ordem a partir do complexo educacional formal, pois assegura “[...] que cada indivíduo
adote como suas próprias as metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema” (MÉSZÁROS,
2008, p. 44); além de desviar - colocando a culpa no Estado, na didática ou na vontade das
enfermeiras - a atenção do verdadeiro alvo: “o círculo vicioso da autoexpansão destrutiva do capital
ao qual tudo deve ser incontestavelmente subordinado” (MÉSZÁROS, 2002, p.815).

Por considerarmos o primado fundamental do discurso em produzir mudanças na realidade social
devido a sua condição de materializar-se idelogicamente (orientando e movendo a conduta de outros
homens) na linguagem, é que entendemos que a farsa analisada é expressa discursivamente, mas
possui sua razão de ser histórica/ideológica. Na formação das trabalhadoras enfermeiras, a
sustentação do discurso tecnicista, pelo efeito de contraposição, produz a farsa da novidade que
garante de um lado, a formação de uma força de trabalho que garanta, a partir – mas não somente –
do setor saúde a manutenção das condições ideias de exploração dos trabalhadores em potencial; e,
de outro lado, a internalização, legitimação e o não questionamento da lógica contraditória capitalista.
Nesse sentido, e em última análise, o que está em jogo na tensão discursiva das DCENF é o
interesse material de reprodução do capital e de extração da mais-valia.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/discurso_contradicao_e_farsa_a_formacao_das_trabalhadoras_enferme.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Algumas considerações

As análises feitas neste artigo nos permitem apontar provisoriamente que as DCENF, aparentemente,
parecem indicar uma contraposição à formação tecnicista. Todavia, esta indicação é apenas um
efeito, não a realidade em si. Quando tal documento é analisado numa perspectiva discursiva
materialista, vê-se a constituição da materialização de um discurso que, em seus efeitos de sentido,
tenta ocultar as imposições do capital em crise à formação em enfermagem no país. Nesse sentido,
se expressam nas DCENF as contradições de um discurso que se pretende alinhado a uma formação
de base humanista, nos termos aparentes das referidas Diretrizes, enquanto reproduzem os efeitos
ideológicos da histórica supremacia da técnica na formação das trabalhadoras enfermeiras.

Desta feita, este trabalho tenta cumprir a tarefa imediata da filosofia que está a serviço da história:
estabelecer a verdade do aquém. Busca ainda oferecer as enfermeiras instrumentos que as
possibilitem refletir os limites da farsa de nossa formação; tenta arrancar as flores imaginárias dos
grilhões.

No entanto, nossa finalidade não se limita em denunciar: a tarefa histórica do analista do discurso é
também política, é preciso “ousar se revoltar”. Uma vez que arrancadas as flores imaginárias dos
grilhões temos que nos desvencilhar deles, ou seja: desmascarar a farsa para sairmos da tragédia.
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