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Resumo:  

O cenário global atual é caracterizado pelas influências negativas da pandemia da Covid 19, 

momento em que a sociedade vem se 

execução de várias  atividades. Na educação, em diversas instituições, as aulas presenciais 

passaram a ser ministradas remotamente. Neste sentido, o objetivo do estudo é analisar os 

sentimentos de prazer e sofrimento no trabalho docente durante a pandemia da Covid 19. 

Sentimentos de sofrimento e de prazer são subjetivos na relação de trabalho e têm impacto 

direto no comportamento do indivíduo. Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, em 

relação aos objetivos e de cunho descritivo, com a análise de conteúdo dos dados de 

entrevistas com docentes, atuantes no curso superior de administração. Os resultados 

apontaram que os docentes expressam sentimento de prazer como reconhecimento, gratidão, 

felicidade, em contrapartida tem em si sentimentos de sofrimento como de

mental, cansaço e estresse. 
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O cenário global atual é caracterizado pelas influências negativas da pandemia da Covid 19, 

momento em que a sociedade vem se adaptando ao distanciamento social  e reformulando a 

execução de várias  atividades. Na educação, em diversas instituições, as aulas presenciais 

passaram a ser ministradas remotamente. Neste sentido, o objetivo do estudo é analisar os 

e sofrimento no trabalho docente durante a pandemia da Covid 19. 

Sentimentos de sofrimento e de prazer são subjetivos na relação de trabalho e têm impacto 

direto no comportamento do indivíduo. Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, em 

bjetivos e de cunho descritivo, com a análise de conteúdo dos dados de 

entrevistas com docentes, atuantes no curso superior de administração. Os resultados 

apontaram que os docentes expressam sentimento de prazer como reconhecimento, gratidão, 

em contrapartida tem em si sentimentos de sofrimento como de
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O cenário global atual é caracterizado pelas influências negativas da pandemia da Covid 19, 

adaptando ao distanciamento social  e reformulando a 

execução de várias  atividades. Na educação, em diversas instituições, as aulas presenciais 

passaram a ser ministradas remotamente. Neste sentido, o objetivo do estudo é analisar os 

e sofrimento no trabalho docente durante a pandemia da Covid 19. 

Sentimentos de sofrimento e de prazer são subjetivos na relação de trabalho e têm impacto 

direto no comportamento do indivíduo. Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, em 

bjetivos e de cunho descritivo, com a análise de conteúdo dos dados de 

entrevistas com docentes, atuantes no curso superior de administração. Os resultados 

apontaram que os docentes expressam sentimento de prazer como reconhecimento, gratidão, 

em contrapartida tem em si sentimentos de sofrimento como desgaste físico e 

ca do trabalho, Sofrimento, Prazer, Estratégias. 



 

Atualmente, o cenário mundial é caracterizado pela pandemia do Coronavírus 

19, que tem afetado mundialmente todos os setores da vida em sociedade. Neste sentido, suas 

consequências se refletem seja no cenário político, econômico, na saúde, assim como o 

educacional,  fazendo com que todos os profissionais procurem novos meios de fazerem suas 

atividades e exercitarem suas funções (

tem-se em foco as principais pautas de defesa para evitar o colapso dos setores mundiais, 

principalmente na saúde, o isolamento social assegurado por medidas protetivas, que visam 

favorecer a adaptação e atendimento destas medidas de prevenção 

No cenário pandêmico entende

readequar seu modos de trabalhos, para evitar a proliferação do vírus da Covid 19

exigiu do profissional uma readaptação em suas vidas, e  de suas funções o 

passou a ser remoto por meio online, o professor passou a gravar vídeos para dar aulas e a ter 

um horário de trabalho diferenciado, entre outras ações para atender os alunos, como 

orientado pela Nota de Esclarecimento do Conselho Nacion

18 de março de 2020 ,que modifica o fluxo de calendários acadêmicos com necessidade de 

avaliar o pressuposto de aulas a distância (BRASIL, 2020b).

Partindo deste ponto, adentramos est

de trabalho, visto que essa estigmatização, pode muitas vezes vir a acarretar sentimentos de 

sofrimento, em suas experiências seja por meio de inferioridade, ou algo considerado como 

errado, mas ainda assim é ocasionado pela relação com aquilo que é

principal, nisto Dejours também aponta que estes sofrimentos podem ser acarretados d

atemporal (PAIVA et al., 2020).

Dejours aponta também que nesta interseção com trabalho o indivíduo também 

expressa sentimentos de prazer, ou sej

que podem ser expressados como reconhecimento, felicidade, gratidão. O Pai da 

psicodinâmica do trabalho afirma que a relação de trabalho é contraditória pois pode 

proporcionar sentimentos de prazer e

pela visão de trabalho e prazer na promessa de felicidade.(DEJOURS, 2014)

 Envolvidos no que Dejours intersecciona como relação de trabalho, temos o 

trabalhador e trabalho real advindo do cont

problemática quais os sentimentos de prazer e sofrimento vivenciados pelos docentes durante 

 

Atualmente, o cenário mundial é caracterizado pela pandemia do Coronavírus 

19, que tem afetado mundialmente todos os setores da vida em sociedade. Neste sentido, suas 

efletem seja no cenário político, econômico, na saúde, assim como o 

educacional,  fazendo com que todos os profissionais procurem novos meios de fazerem suas 

atividades e exercitarem suas funções (LIZOTE; TESTON; MONTEIRO

se em foco as principais pautas de defesa para evitar o colapso dos setores mundiais, 

principalmente na saúde, o isolamento social assegurado por medidas protetivas, que visam 

favorecer a adaptação e atendimento destas medidas de prevenção (CONTRACTOR

No cenário pandêmico entende- se que todos esses eixos tiveram de lige

readequar seu modos de trabalhos, para evitar a proliferação do vírus da Covid 19

exigiu do profissional uma readaptação em suas vidas, e  de suas funções o 

passou a ser remoto por meio online, o professor passou a gravar vídeos para dar aulas e a ter 

um horário de trabalho diferenciado, entre outras ações para atender os alunos, como 

orientado pela Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação (CNE) datada de 

18 de março de 2020 ,que modifica o fluxo de calendários acadêmicos com necessidade de 

avaliar o pressuposto de aulas a distância (BRASIL, 2020b). 

adentramos estudos sobre sofrimento e prazer 

de trabalho, visto que essa estigmatização, pode muitas vezes vir a acarretar sentimentos de 

sofrimento, em suas experiências seja por meio de inferioridade, ou algo considerado como 

errado, mas ainda assim é ocasionado pela relação com aquilo que é

principal, nisto Dejours também aponta que estes sofrimentos podem ser acarretados d

2020). 

Dejours aponta também que nesta interseção com trabalho o indivíduo também 

expressa sentimentos de prazer, ou seja, quando atinge o nível de bem estar, sentimentos estes 

que podem ser expressados como reconhecimento, felicidade, gratidão. O Pai da 

psicodinâmica do trabalho afirma que a relação de trabalho é contraditória pois pode 

proporcionar sentimentos de prazer e sofrimento, em que muitas vezes a infelicidade é vista 

pela visão de trabalho e prazer na promessa de felicidade.(DEJOURS, 2014)

Envolvidos no que Dejours intersecciona como relação de trabalho, temos o 

trabalhador e trabalho real advindo do conteúdo do processo de trabalho. O

problemática quais os sentimentos de prazer e sofrimento vivenciados pelos docentes durante 

Atualmente, o cenário mundial é caracterizado pela pandemia do Coronavírus - Covid 

19, que tem afetado mundialmente todos os setores da vida em sociedade. Neste sentido, suas 

efletem seja no cenário político, econômico, na saúde, assim como o 

educacional,  fazendo com que todos os profissionais procurem novos meios de fazerem suas 

LIZOTE; TESTON; MONTEIRO, 2021). Com isto, 

se em foco as principais pautas de defesa para evitar o colapso dos setores mundiais, 

principalmente na saúde, o isolamento social assegurado por medidas protetivas, que visam 

(CONTRACTOR, 2020). 

se que todos esses eixos tiveram de ligeiramente 

readequar seu modos de trabalhos, para evitar a proliferação do vírus da Covid 19. Com isso, 

exigiu do profissional uma readaptação em suas vidas, e  de suas funções o que era, presencial 

passou a ser remoto por meio online, o professor passou a gravar vídeos para dar aulas e a ter 

um horário de trabalho diferenciado, entre outras ações para atender os alunos, como 

al de Educação (CNE) datada de 

18 de março de 2020 ,que modifica o fluxo de calendários acadêmicos com necessidade de 

udos sobre sofrimento e prazer dentro da relação 

de trabalho, visto que essa estigmatização, pode muitas vezes vir a acarretar sentimentos de 

sofrimento, em suas experiências seja por meio de inferioridade, ou algo considerado como 

errado, mas ainda assim é ocasionado pela relação com aquilo que é subjetivo ao ator 

principal, nisto Dejours também aponta que estes sofrimentos podem ser acarretados de forma 

Dejours aponta também que nesta interseção com trabalho o indivíduo também 

quando atinge o nível de bem estar, sentimentos estes 

que podem ser expressados como reconhecimento, felicidade, gratidão. O Pai da 

psicodinâmica do trabalho afirma que a relação de trabalho é contraditória pois pode 

sofrimento, em que muitas vezes a infelicidade é vista 

pela visão de trabalho e prazer na promessa de felicidade.(DEJOURS, 2014) 

Envolvidos no que Dejours intersecciona como relação de trabalho, temos o 

processo de trabalho. O estudo tem como 

problemática quais os sentimentos de prazer e sofrimento vivenciados pelos docentes durante 



 

a pandemia da Covid 19?. O objetivo deste estudo é analisar os sentimentos de prazer e 

sofrimento no trabalho docente durant

da compreensão e investigação dos sentimentos que possam a vir a gerar adoecimentos no 

trabalho, além de estimular progresso, em pesquisas e no para com os trabalhad

da psicodinâmica e de estratégias.

No setor educacional os desafios não for

em estudos anteriores apontam que em relação ao estado da arte sobre a temática a docência 

tem destaque em maior readaptação

reestruturação do sistema educacional, corroborando com Antunes (2014) que traz como 

resultado dessas várias adaptações o adoecimento complexos dos profissionais. 

A Organização do trabalho contribui para a transformação da realidade, nisto 

humano acaba por conceber uma relação subjetiva, saindo da passividade a causalidade, 

impactando direto à saúde do trabalhador muitas vezes de forma positiva outras vezes 

negativa (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019).

Estudar o tema, concebe as organizações 

arcabouço maior de conhecimento sobre a temática, e como estes fatores de prazer e 

sofrimento pode ser identificados assim como qual sua  influência nas relações de trabalho e 

na produtividade de cada trabalhador, 

organização do trabalho (MAISSIAT, 2013).

Para atingir os objetivos, o estudo irá prosseguir com a seção de procedimentos 

metodológicos realizaram-se por entrevistas online

escolha pública e privada, em seguida é trago situações e sentimentos de prazeres e 

sofrimentos advindos desta relação com o trabal

apresentados discussões, as conclusões e referências.

 

REFERENCIAL TEÓRICO

1 A Psicodinâmica do trabalho 

A psicodinâmica do trabalh

Christopher Dejours que trouxe em uma síntese de estudos sobre os sofrimentos e as 

patologias adquiridas e sofridas na relação trabalhador 

psicodinâmica do trabalho é apontado por Christophe Dejours, através da 

 

a pandemia da Covid 19?. O objetivo deste estudo é analisar os sentimentos de prazer e 

sofrimento no trabalho docente durante a pandemia da Covid 19. Justifica

da compreensão e investigação dos sentimentos que possam a vir a gerar adoecimentos no 

trabalho, além de estimular progresso, em pesquisas e no para com os trabalhad

estratégias. 

No setor educacional os desafios não foram dos menores. Amaral e Mendes (2017), 

anteriores apontam que em relação ao estado da arte sobre a temática a docência 

m destaque em maior readaptação de suas atividades laborais o que impa

reestruturação do sistema educacional, corroborando com Antunes (2014) que traz como 

resultado dessas várias adaptações o adoecimento complexos dos profissionais. 

A Organização do trabalho contribui para a transformação da realidade, nisto 

humano acaba por conceber uma relação subjetiva, saindo da passividade a causalidade, 

impactando direto à saúde do trabalhador muitas vezes de forma positiva outras vezes 

negativa (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019). 

Estudar o tema, concebe as organizações informações, que permitam aos gestores um 

arcabouço maior de conhecimento sobre a temática, e como estes fatores de prazer e 

sofrimento pode ser identificados assim como qual sua  influência nas relações de trabalho e 

na produtividade de cada trabalhador, faz se necessário, por mediar formas de melhorar a 

organização do trabalho (MAISSIAT, 2013). 

atingir os objetivos, o estudo irá prosseguir com a seção de procedimentos 

se por entrevistas online, disponibilizadas via link aos d

escolha pública e privada, em seguida é trago situações e sentimentos de prazeres e 

sofrimentos advindos desta relação com o trabalho nos resultados, em seguinte 

apresentados discussões, as conclusões e referências. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Psicodinâmica do trabalho   

rabalho é trazida ao Brasil pelas contribuições do

Christopher Dejours que trouxe em uma síntese de estudos sobre os sofrimentos e as 

patologias adquiridas e sofridas na relação trabalhador - trabalho. O ponto de vista da 

psicodinâmica do trabalho é apontado por Christophe Dejours, através da 

a pandemia da Covid 19?. O objetivo deste estudo é analisar os sentimentos de prazer e 

e a pandemia da Covid 19. Justifica-se pela relevância 

da compreensão e investigação dos sentimentos que possam a vir a gerar adoecimentos no 

trabalho, além de estimular progresso, em pesquisas e no para com os trabalhadores por meio 

am dos menores. Amaral e Mendes (2017), 

anteriores apontam que em relação ao estado da arte sobre a temática a docência 

laborais o que impacta na ligeira 

reestruturação do sistema educacional, corroborando com Antunes (2014) que traz como 

resultado dessas várias adaptações o adoecimento complexos dos profissionais.  

A Organização do trabalho contribui para a transformação da realidade, nisto o ser 

humano acaba por conceber uma relação subjetiva, saindo da passividade a causalidade, 

impactando direto à saúde do trabalhador muitas vezes de forma positiva outras vezes 

informações, que permitam aos gestores um 

arcabouço maior de conhecimento sobre a temática, e como estes fatores de prazer e 

sofrimento pode ser identificados assim como qual sua  influência nas relações de trabalho e 

faz se necessário, por mediar formas de melhorar a 

atingir os objetivos, o estudo irá prosseguir com a seção de procedimentos 

, disponibilizadas via link aos docentes de 

escolha pública e privada, em seguida é trago situações e sentimentos de prazeres e 

ho nos resultados, em seguinte são 

tribuições do pesquisador 

Christopher Dejours que trouxe em uma síntese de estudos sobre os sofrimentos e as 

trabalho. O ponto de vista da 

psicodinâmica do trabalho é apontado por Christophe Dejours, através da publicação na 



 

França de Travail: Usure Mentale. Essai de Psychopathologie du Travail,

mais foi traduzido no Brasil interpretação de

Psicopatologia do Trabalho, em 1987 com objetivo de problematizar o sofri

da relação homem- trabalho (DEJOURS, 2006).

Estamos em uma sociedade no qual o trabalho tem fatores de total subjetivação, onde 

o ser humano se torna o sujeito da ação, neste sentido o trabalho remonta laço de adoecimento 

como patologias adversas e estagnação na vida, mas também traz traços de desenvolvimento 

profissional nas recompensas e reconhecimento. Sendo de suma relevância o estudo dessa 

relação dentro da organização (BAIERLE 2015).

A psicodinâmica do trabalho é apresentada como o c

psicopatologias e sofrimentos relacionados ao trabalho visto que é considerado como 

potencial para a saúde e prazer advindos do trabalho. Neste sentido, ultrapassa o campo da 

teoria e da prática a partir do momento que propõe 

mais qualificada como forma de mudar a estrutura de trabalho e conseguir entender e 

acompanhar trabalhadores com patologias relacionadas ao trabalho (DEJOURS, 2017).

Dentro da corrente de Dejours a psicodinâmica do 

as principais dimensões da relação trabalho e organização do trabalho a fim de compreender o 

contexto e o conteúdo desta relação. Sendo que a dimensão do contexto diz respeito às 

condições de trabalho, por meio da forma d

envolvidas no trabalho. Já a dimensão do conteúdo faz referência às vivências sejam elas de 

sofrimento ou prazer, de enfrentamento ou a defensiva ou a de reconhecimento (DEJOURS, 

2017; LAVNCHICHA, 2015).

A direção do olhar de adoecimento para um olhar de sofrimento psíquico é 

considerado um dos maiores marcos da psicodinâmica do trabalho visto que é dada como uma 

forma inerente ao ser humano sendo o adoecimento de carácter dual (Freud, 2011). A 

relevância do estudo sobre as vivências no cenário de trabalho, é necessária visto o caráter 

dualista do sofrimento, sendo que dependendo da forma como lidamos podemos evitar ou 

promover ainda mais o adoecimento. (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019).

 

2 Sentimentos de prazer e sofrimento e as estratégias para subverter o sofrimento

 

 

Travail: Usure Mentale. Essai de Psychopathologie du Travail,

mais foi traduzido no Brasil interpretação de A Loucura do Trabalho: Estudo de 

em 1987 com objetivo de problematizar o sofri

trabalho (DEJOURS, 2006). 

Estamos em uma sociedade no qual o trabalho tem fatores de total subjetivação, onde 

o ser humano se torna o sujeito da ação, neste sentido o trabalho remonta laço de adoecimento 

adversas e estagnação na vida, mas também traz traços de desenvolvimento 

profissional nas recompensas e reconhecimento. Sendo de suma relevância o estudo dessa 

relação dentro da organização (BAIERLE 2015). 

A psicodinâmica do trabalho é apresentada como o campo da ciência que estuda as 

psicopatologias e sofrimentos relacionados ao trabalho visto que é considerado como 

potencial para a saúde e prazer advindos do trabalho. Neste sentido, ultrapassa o campo da 

teoria e da prática a partir do momento que propõe como solução uma escuta desse sofrimento 

mais qualificada como forma de mudar a estrutura de trabalho e conseguir entender e 

acompanhar trabalhadores com patologias relacionadas ao trabalho (DEJOURS, 2017).

Dentro da corrente de Dejours a psicodinâmica do trabalho tem como objetivo estudar 

as principais dimensões da relação trabalho e organização do trabalho a fim de compreender o 

contexto e o conteúdo desta relação. Sendo que a dimensão do contexto diz respeito às 

condições de trabalho, por meio da forma de organização e quais são as relações sociais 

envolvidas no trabalho. Já a dimensão do conteúdo faz referência às vivências sejam elas de 

sofrimento ou prazer, de enfrentamento ou a defensiva ou a de reconhecimento (DEJOURS, 

2017; LAVNCHICHA, 2015). 

A direção do olhar de adoecimento para um olhar de sofrimento psíquico é 

considerado um dos maiores marcos da psicodinâmica do trabalho visto que é dada como uma 

mano sendo o adoecimento de carácter dual (Freud, 2011). A 

relevância do estudo sobre as vivências no cenário de trabalho, é necessária visto o caráter 

dualista do sofrimento, sendo que dependendo da forma como lidamos podemos evitar ou 

o adoecimento. (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019).

2 Sentimentos de prazer e sofrimento e as estratégias para subverter o sofrimento

Travail: Usure Mentale. Essai de Psychopathologie du Travail, en 1980, que logo 

A Loucura do Trabalho: Estudo de 

em 1987 com objetivo de problematizar o sofrimento decorrente 

Estamos em uma sociedade no qual o trabalho tem fatores de total subjetivação, onde 

o ser humano se torna o sujeito da ação, neste sentido o trabalho remonta laço de adoecimento 

adversas e estagnação na vida, mas também traz traços de desenvolvimento 

profissional nas recompensas e reconhecimento. Sendo de suma relevância o estudo dessa 

ampo da ciência que estuda as 

psicopatologias e sofrimentos relacionados ao trabalho visto que é considerado como 

potencial para a saúde e prazer advindos do trabalho. Neste sentido, ultrapassa o campo da 

como solução uma escuta desse sofrimento 

mais qualificada como forma de mudar a estrutura de trabalho e conseguir entender e 

acompanhar trabalhadores com patologias relacionadas ao trabalho (DEJOURS, 2017). 

trabalho tem como objetivo estudar 

as principais dimensões da relação trabalho e organização do trabalho a fim de compreender o 

contexto e o conteúdo desta relação. Sendo que a dimensão do contexto diz respeito às 

e organização e quais são as relações sociais 

envolvidas no trabalho. Já a dimensão do conteúdo faz referência às vivências sejam elas de 

sofrimento ou prazer, de enfrentamento ou a defensiva ou a de reconhecimento (DEJOURS, 

A direção do olhar de adoecimento para um olhar de sofrimento psíquico é 

considerado um dos maiores marcos da psicodinâmica do trabalho visto que é dada como uma 

mano sendo o adoecimento de carácter dual (Freud, 2011). A 

relevância do estudo sobre as vivências no cenário de trabalho, é necessária visto o caráter 

dualista do sofrimento, sendo que dependendo da forma como lidamos podemos evitar ou 

o adoecimento. (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019). 

2 Sentimentos de prazer e sofrimento e as estratégias para subverter o sofrimento 



 

Partindo do ponto que o sofrimento traz consigo o adoecimento do trabalhador a 

captura dessa estrutura de trabalho, e de como 

meio da fala do agente que está adoecido, dando entrada e acesso ao sofrimento, e aspectos 

invisíveis inerente a causas e possíveis de outros recursos de reversão. A fala age como meio 

de articulação, como forma de entrar no cenário de sofrimento e em sua história. Devendo ser 

de forma pensada e por um especialista na área clínica (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019).

O discurso dá acesso às proporções visíveis e invisíveis do adoecimento, sendo que 

por meio dele é possível perceber qual o real conceito de trabalho, além de criar caminhos 

para a ajuda clínica. Esse lugar de fala é uma forma de interpretação e elaboração de todas as 

consequências do sofrimento do trabalho, mediando um percurso para criação de nova form

de trabalho e evitar o sofrimento, por meio da mudança da organização do trabalho, temos 

interpelador que é o espaço de discussão (

Neste sentido, os autores Silva e Lavnchicha (2015, p. 6) destacam que a organização 

do trabalho “é o resultado de uma negociação que envolve tanto o conteúdo das tarefas quanto 

as relações humanas de trabalho.” Nisto o trabalho com vínculo, perpassa todas as fases desde 

o técnico o cognitivo e físico, beirando uma relação cada vez mais intersubjetiva e so

na relação trabalhador consigo mesmo, e na relação trabalhador e seu trabalho (AGUIAR; 

SANTOS, 2017). 

 

Quadro 1 - Diálogos com a psicodinâmica do trabalho

Formas 

Escuta ativa 

Grupos no sindicato 

Trabalho em grupos locais de moradia

Atenção psicológica trabalhadores

Visita domiciliar 

Fonte: Adaptado de MEYER et al., 

 

 

Partindo do ponto que o sofrimento traz consigo o adoecimento do trabalhador a 

captura dessa estrutura de trabalho, e de como ela afetará o trabalhador pode ser revertida por 

meio da fala do agente que está adoecido, dando entrada e acesso ao sofrimento, e aspectos 

invisíveis inerente a causas e possíveis de outros recursos de reversão. A fala age como meio 

orma de entrar no cenário de sofrimento e em sua história. Devendo ser 

de forma pensada e por um especialista na área clínica (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019).

O discurso dá acesso às proporções visíveis e invisíveis do adoecimento, sendo que 

ossível perceber qual o real conceito de trabalho, além de criar caminhos 

para a ajuda clínica. Esse lugar de fala é uma forma de interpretação e elaboração de todas as 

consequências do sofrimento do trabalho, mediando um percurso para criação de nova form

de trabalho e evitar o sofrimento, por meio da mudança da organização do trabalho, temos 

interpelador que é o espaço de discussão (LAVNCHICHA, 2015).  

Neste sentido, os autores Silva e Lavnchicha (2015, p. 6) destacam que a organização 

resultado de uma negociação que envolve tanto o conteúdo das tarefas quanto 

as relações humanas de trabalho.” Nisto o trabalho com vínculo, perpassa todas as fases desde 

o técnico o cognitivo e físico, beirando uma relação cada vez mais intersubjetiva e so

na relação trabalhador consigo mesmo, e na relação trabalhador e seu trabalho (AGUIAR; 

Diálogos com a psicodinâmica do trabalho 

Ações  

Abertura das CATs, inserção de médico do trabalho do 
sindicatos 

Inserção do trabalho do profissional em psicologia 

Trabalho em grupos locais de moradia Confecção de material informativos pelos próprios 
trabalhadores 

Atenção psicológica trabalhadores Profissionais de psicologia nos sindicatos 

Visita á trabalhadores com necessidade de um olhar 
diferenciado 

 2015. 

Partindo do ponto que o sofrimento traz consigo o adoecimento do trabalhador a 

ela afetará o trabalhador pode ser revertida por 

meio da fala do agente que está adoecido, dando entrada e acesso ao sofrimento, e aspectos 

invisíveis inerente a causas e possíveis de outros recursos de reversão. A fala age como meio 

orma de entrar no cenário de sofrimento e em sua história. Devendo ser 

de forma pensada e por um especialista na área clínica (RODRIGUES; CALHEIROS, 2019). 

O discurso dá acesso às proporções visíveis e invisíveis do adoecimento, sendo que 

ossível perceber qual o real conceito de trabalho, além de criar caminhos 

para a ajuda clínica. Esse lugar de fala é uma forma de interpretação e elaboração de todas as 

consequências do sofrimento do trabalho, mediando um percurso para criação de nova formas 

de trabalho e evitar o sofrimento, por meio da mudança da organização do trabalho, temos 

Neste sentido, os autores Silva e Lavnchicha (2015, p. 6) destacam que a organização 

resultado de uma negociação que envolve tanto o conteúdo das tarefas quanto 

as relações humanas de trabalho.” Nisto o trabalho com vínculo, perpassa todas as fases desde 

o técnico o cognitivo e físico, beirando uma relação cada vez mais intersubjetiva e social, tido 

na relação trabalhador consigo mesmo, e na relação trabalhador e seu trabalho (AGUIAR; 

Abertura das CATs, inserção de médico do trabalho do 

Inserção do trabalho do profissional em psicologia  

Confecção de material informativos pelos próprios 

Profissionais de psicologia nos sindicatos  

Visita á trabalhadores com necessidade de um olhar 



 

O quadro acima retrata algumas forma de subverter o sofrimento dentro do trabalho 

nos sindicatos, os autores Meyer 

com lesões por repetição e esforços exagerados, entre outras patologias, nisto foi instigado 

movimentos como a inserção de visita domiciliares com profissionais de psic

trabalhadores afastado com atestado, trabalhos em grupos nas casas de moradias, e as escuta 

ativas com a inserção de centro de atendimento com médico  do trabalho nos sindicatos.

 

3 Prazer e sofrimento no trabalho docente

 

No que se refere à normalidade, Dejours a define como equilíbrio entre a precariedade 

nas situações constrangedoras sejam elas desestabilizadores patogênicos ou defesas pessoais o 

mesmo cita que (...) O equilíbrio seria o resultado de uma ‘regulação’ que requer estratégia

defensivas especiais elaboradas pelos próprios trabalhadores. A normalidade conquistada e 

conservada pela força é trespassada pelo sofrimento (DEJOURS, 2003, p. 153). Dejours 

conceitua que o sofrimento no trabalho é onde ocorre a luta entre o bem estar e

ou até mesmo a loucura. (DEJOURS, 2003, p.153)

Ainda na obra a Loucura do trabalho Dejours reflete sobre duas características do 

sofrimento no trabalho dentro da ideologia de vergonha que pode ser refletida

podendo dizer a respeito da sexualidade ou gravidez, ou até mesmo do próprio adoecimento 

onde tudo deve ser tido por meio do silêncio, e sem segunda instância a reflexão a respeito da 

relação entre doença e o trabalho estes que em situações constrangedoras, podem ser 

vivenciados pelo trabalhador e considerados fatores motivadores de adoecimento no trabalho.

 

  Quadro 2 - Dimensões de contexto e conteúdo no sistema Toyota e Fordista

Dimensões de 
contexto e 
conteúdo  

Condições de trabalho

Prazer e 
sofrimento 

Flexibilidade com 
ferramentas  

 

O quadro acima retrata algumas forma de subverter o sofrimento dentro do trabalho 

sindicatos, os autores Meyer et al. (2015) remontam  que  muitos trabalhadores estavam  

com lesões por repetição e esforços exagerados, entre outras patologias, nisto foi instigado 

movimentos como a inserção de visita domiciliares com profissionais de psic

trabalhadores afastado com atestado, trabalhos em grupos nas casas de moradias, e as escuta 

ativas com a inserção de centro de atendimento com médico  do trabalho nos sindicatos.

3 Prazer e sofrimento no trabalho docente 

normalidade, Dejours a define como equilíbrio entre a precariedade 

nas situações constrangedoras sejam elas desestabilizadores patogênicos ou defesas pessoais o 

mesmo cita que (...) O equilíbrio seria o resultado de uma ‘regulação’ que requer estratégia

defensivas especiais elaboradas pelos próprios trabalhadores. A normalidade conquistada e 

conservada pela força é trespassada pelo sofrimento (DEJOURS, 2003, p. 153). Dejours 

conceitua que o sofrimento no trabalho é onde ocorre a luta entre o bem estar e

ou até mesmo a loucura. (DEJOURS, 2003, p.153) 

Ainda na obra a Loucura do trabalho Dejours reflete sobre duas características do 

rabalho dentro da ideologia de vergonha que pode ser refletida

da sexualidade ou gravidez, ou até mesmo do próprio adoecimento 

onde tudo deve ser tido por meio do silêncio, e sem segunda instância a reflexão a respeito da 

relação entre doença e o trabalho estes que em situações constrangedoras, podem ser 

elo trabalhador e considerados fatores motivadores de adoecimento no trabalho.

Dimensões de contexto e conteúdo no sistema Toyota e Fordista 

Condições de trabalho Organização do trabalho Relação de trabalho

Flexibilidade com Autonomia, abertura para 
intelecto e decisões /assédio 
moral, humilhação, medo 
tensão, a angústia 

Minimização de níveis 
hierárquicos/Falta de 
reconhecimento, medos
Pressões, imposições

O quadro acima retrata algumas forma de subverter o sofrimento dentro do trabalho 

(2015) remontam  que  muitos trabalhadores estavam  

com lesões por repetição e esforços exagerados, entre outras patologias, nisto foi instigado 

movimentos como a inserção de visita domiciliares com profissionais de psicologia a casa de 

trabalhadores afastado com atestado, trabalhos em grupos nas casas de moradias, e as escuta 

ativas com a inserção de centro de atendimento com médico  do trabalho nos sindicatos. 

normalidade, Dejours a define como equilíbrio entre a precariedade 

nas situações constrangedoras sejam elas desestabilizadores patogênicos ou defesas pessoais o 

mesmo cita que (...) O equilíbrio seria o resultado de uma ‘regulação’ que requer estratégias 

defensivas especiais elaboradas pelos próprios trabalhadores. A normalidade conquistada e 

conservada pela força é trespassada pelo sofrimento (DEJOURS, 2003, p. 153). Dejours 

conceitua que o sofrimento no trabalho é onde ocorre a luta entre o bem estar e o adoecimento 

Ainda na obra a Loucura do trabalho Dejours reflete sobre duas características do 

rabalho dentro da ideologia de vergonha que pode ser refletida no corpo 

da sexualidade ou gravidez, ou até mesmo do próprio adoecimento 

onde tudo deve ser tido por meio do silêncio, e sem segunda instância a reflexão a respeito da 

relação entre doença e o trabalho estes que em situações constrangedoras, podem ser 

elo trabalhador e considerados fatores motivadores de adoecimento no trabalho. 

Relação de trabalho 

Minimização de níveis 
hierárquicos/Falta de 
reconhecimento, medos 
Pressões, imposições 



 

Saúde e 
adoecimento  

Diminuição de acidentes 
melhores condições de 
higiene/Depressão 
estresse, precária 
condições de trabalho”

Estratégias de 
defesa 

Não elencado 

Fonte: Adaptado de Santos e Sousa 

 

O quadro acima retrata as dimensões de contexto e conteúdo adaptado dos 

Santos e Sousa (2017), e intitulado como situações que afetam saúde mental dos trabalhadores, 

já destacado a falta de reconhecimento, carência nas formas de usar métodos de defesa, 

corroborando com os citados no quadro acima como condições de traba

autonomia e abertura de espaço para tomadas de decisões na organização do trabalho e 

individualismo e isolamento na relação de trabalho.

Dejours relata que o sofrimento é causado pela falta ou pela carência de conteúdo 

significativo do trabalho que muitas vezes não é denunciado. A teoria da psicodinâmica, 

afirma via teoria que essas algumas questões naturais e vivências de sofrimento e prazer na 

organização do trabalho podem ser geradoras do sofrimento no trabalho (ANTLOGA 

2012).  

A psicodinâmica do trabalho orienta o entendimento de como a organização do 

trabalho pode influência nos sentimentos do trabalhador, com propósito de entender as 

patologias e sofrimentos que o trabalhador possa vir ter., partindo do pressuposto que a 

relação subjetiva do trabalhador com trabalhado é que rege tais sentimentos de prazer ou 

sofrimento (ANTLOGA et al.

cruciais na determinação de medidas que visem melhorar no caso do sofrimento, e até m

favorecer no caso dos prazeres, a organização do trabalho e meio a desenvolver atividades 

com excelência (VILELA et al.

A psicodinâmica do trabalho, assim afirmada também por Dejours apresenta os 

sentimentos de prazer e sofrimentos como result

trabalhador defrontar- se com tais situações está mesmas podendo ter impactos positivos e 

negativos, e quais estratégias são utilizadas, para subverter o sofrimento e incrementar o 

 

Diminuição de acidentes 
melhores condições de 
higiene/Depressão 
estresse, precária 
condições de trabalho” 

Intenso tempo de trabalho, 
Comportamento livre autorizado 
alienação 
monotonia” frustração" 

Corrosão de caráter.

Negatividade, hiperatividade, 
racionalização 
Aumento da produtividade” 

Individualismo e 
competitividade
isolamento”

Sousa (2017). 

O quadro acima retrata as dimensões de contexto e conteúdo adaptado dos 

Santos e Sousa (2017), e intitulado como situações que afetam saúde mental dos trabalhadores, 

já destacado a falta de reconhecimento, carência nas formas de usar métodos de defesa, 

corroborando com os citados no quadro acima como condições de traba

autonomia e abertura de espaço para tomadas de decisões na organização do trabalho e 

individualismo e isolamento na relação de trabalho. 

Dejours relata que o sofrimento é causado pela falta ou pela carência de conteúdo 

balho que muitas vezes não é denunciado. A teoria da psicodinâmica, 

afirma via teoria que essas algumas questões naturais e vivências de sofrimento e prazer na 

organização do trabalho podem ser geradoras do sofrimento no trabalho (ANTLOGA 

psicodinâmica do trabalho orienta o entendimento de como a organização do 

trabalho pode influência nos sentimentos do trabalhador, com propósito de entender as 

patologias e sofrimentos que o trabalhador possa vir ter., partindo do pressuposto que a 

o subjetiva do trabalhador com trabalhado é que rege tais sentimentos de prazer ou 

et al., 2012). Tais sentimentos ao ponto de identificados podem ser 

cruciais na determinação de medidas que visem melhorar no caso do sofrimento, e até m

favorecer no caso dos prazeres, a organização do trabalho e meio a desenvolver atividades 

et al., 2013). 

A psicodinâmica do trabalho, assim afirmada também por Dejours apresenta os 

sentimentos de prazer e sofrimentos como resultado da organização da organização, e como o 

se com tais situações está mesmas podendo ter impactos positivos e 

negativos, e quais estratégias são utilizadas, para subverter o sofrimento e incrementar o 

Corrosão de caráter. 

Individualismo e 
competitividade 
isolamento” 

O quadro acima retrata as dimensões de contexto e conteúdo adaptado dos autores 

Santos e Sousa (2017), e intitulado como situações que afetam saúde mental dos trabalhadores, 

já destacado a falta de reconhecimento, carência nas formas de usar métodos de defesa, 

corroborando com os citados no quadro acima como condições de trabalho flexíveis, a 

autonomia e abertura de espaço para tomadas de decisões na organização do trabalho e 

Dejours relata que o sofrimento é causado pela falta ou pela carência de conteúdo 

balho que muitas vezes não é denunciado. A teoria da psicodinâmica, 

afirma via teoria que essas algumas questões naturais e vivências de sofrimento e prazer na 

organização do trabalho podem ser geradoras do sofrimento no trabalho (ANTLOGA et al., 

psicodinâmica do trabalho orienta o entendimento de como a organização do 

trabalho pode influência nos sentimentos do trabalhador, com propósito de entender as 

patologias e sofrimentos que o trabalhador possa vir ter., partindo do pressuposto que a 

o subjetiva do trabalhador com trabalhado é que rege tais sentimentos de prazer ou 

, 2012). Tais sentimentos ao ponto de identificados podem ser 

cruciais na determinação de medidas que visem melhorar no caso do sofrimento, e até mesmo 

favorecer no caso dos prazeres, a organização do trabalho e meio a desenvolver atividades 

A psicodinâmica do trabalho, assim afirmada também por Dejours apresenta os 

ado da organização da organização, e como o 

se com tais situações está mesmas podendo ter impactos positivos e 

negativos, e quais estratégias são utilizadas, para subverter o sofrimento e incrementar o 



 

prazer dentro estes sentimentos

identificado pelas situações de desgaste, a sobrecarga em tarefas, o estresse advindo de 

pressões, e mais encadeados pela insegurança no setor de trabalho, o prazer é identificado na 

abertura ao trabalhador para pensar e organizar, se sentir reconhecido no meio de trabalho, e 

principalmente ter uma liberdade sobre falar sobre seu trabalho, e na participação na tomada 

de decisões (ANTLOGA et al.

 

METODOLOGIA  

O estudo quanto à abordagem se caracter

busca entender, experimentar e descrever estruturas, possibilitando que possam ser analisados 

os aspectos por meio da compreensão destas diver

refletir sobre a singularidade da pesquisa, apresentando sua inovação (COSTA 

Quanto aos objetivos foram tratados de forma descritiva a interpretar o fenômeno o 

cenário estudado, de acordo com 

conhecer a comunidade que abrange os objetivos da pesquisa de forma a entender seu traços e 

problemas e suas características, mas na maiorias dos caso usam de ferramentas como a 

entrevista e questionários para coleta de dados.

A coleta de dados foram realizada meio de entrevista com roteiro semiestruturado com 

perguntas abertas, pela plataforma do 

previamente estabelecidos com professores do ramo público e priv

atuando como docentes, escolhidos por conveniência, em nível superior no curso de 

bacharelado em administração, tal característica enquadra

questão é fundamental em ampliar ferramentas como pl

O roteiro para a entrevista foi

contexto da pandemia. 

A técnica adotada foi apresentada por Atkinson e Flint (2001), em que caracteriza

como uma bola de neve, método este que consiste em que

encaminham o pesquisador a outros sujeitos similares, com isso o pesquisador tem si, uma 

rede de contatos para identificar novos entrevistados, sendo estes que acabam indicando 

novos participantes por similaridade do perfil da pesquisa, visto que perfil do entrevis

 

prazer dentro estes sentimentos (MAISSIAT, 2013). Com efeito, o sofrimento pode ser 

identificado pelas situações de desgaste, a sobrecarga em tarefas, o estresse advindo de 

pressões, e mais encadeados pela insegurança no setor de trabalho, o prazer é identificado na 

dor para pensar e organizar, se sentir reconhecido no meio de trabalho, e 

principalmente ter uma liberdade sobre falar sobre seu trabalho, e na participação na tomada 

et al., 2012). 

O estudo quanto à abordagem se caracteriza como pesquisa qualitativa, visto que 

entender, experimentar e descrever estruturas, possibilitando que possam ser analisados 

os aspectos por meio da compreensão destas diversas perspectivas, esta abordagem visa 

refletir sobre a singularidade da pesquisa, apresentando sua inovação (COSTA 

Quanto aos objetivos foram tratados de forma descritiva a interpretar o fenômeno o 

cenário estudado, de acordo com Evangerlandy e Macêdo (2018, p. 75) esta pesquisa busca 

conhecer a comunidade que abrange os objetivos da pesquisa de forma a entender seu traços e 

problemas e suas características, mas na maiorias dos caso usam de ferramentas como a 

rios para coleta de dados. 

A coleta de dados foram realizada meio de entrevista com roteiro semiestruturado com 

perguntas abertas, pela plataforma do Google forms via link em momento síncrono 

previamente estabelecidos com professores do ramo público e privado de instituições 

escolhidos por conveniência, em nível superior no curso de 

bacharelado em administração, tal característica enquadra- se pesquisa visto que o curso em 

questão é fundamental em ampliar ferramentas como planejamento em meio às contingências.

foi adaptado de Andrade (2017) em termos empíricos devido ao 

A técnica adotada foi apresentada por Atkinson e Flint (2001), em que caracteriza

método este que consiste em que os próprios entrevistados 

m o pesquisador a outros sujeitos similares, com isso o pesquisador tem si, uma 

rede de contatos para identificar novos entrevistados, sendo estes que acabam indicando 

novos participantes por similaridade do perfil da pesquisa, visto que perfil do entrevis

Com efeito, o sofrimento pode ser 

identificado pelas situações de desgaste, a sobrecarga em tarefas, o estresse advindo de 

pressões, e mais encadeados pela insegurança no setor de trabalho, o prazer é identificado na 

dor para pensar e organizar, se sentir reconhecido no meio de trabalho, e 

principalmente ter uma liberdade sobre falar sobre seu trabalho, e na participação na tomada 

sa qualitativa, visto que 

entender, experimentar e descrever estruturas, possibilitando que possam ser analisados 

sas perspectivas, esta abordagem visa 

refletir sobre a singularidade da pesquisa, apresentando sua inovação (COSTA et al., 2018)  

Quanto aos objetivos foram tratados de forma descritiva a interpretar o fenômeno o 

) esta pesquisa busca 

conhecer a comunidade que abrange os objetivos da pesquisa de forma a entender seu traços e 

problemas e suas características, mas na maiorias dos caso usam de ferramentas como a 

A coleta de dados foram realizada meio de entrevista com roteiro semiestruturado com 

via link em momento síncrono 

ado de instituições do Piauí, 

escolhidos por conveniência, em nível superior no curso de 

se pesquisa visto que o curso em 

anejamento em meio às contingências. 

em termos empíricos devido ao 

A técnica adotada foi apresentada por Atkinson e Flint (2001), em que caracteriza- se 

os próprios entrevistados 

m o pesquisador a outros sujeitos similares, com isso o pesquisador tem si, uma 

rede de contatos para identificar novos entrevistados, sendo estes que acabam indicando 

novos participantes por similaridade do perfil da pesquisa, visto que perfil do entrevistados 



 

são docentes dos cursos de administração que antes da pandemia estavam em modalidade 

presencial, hoje estão em aulas remotas.

Os dados foram analisados a partir de técnicas de análise de conteúdo, metodologia 

que perpassa por 3 fases sendo 1) pré

resultados, inferência e interpretação, fases esta que dizem respeito cronologicamente a 

tratamento dos dados sendo um conjunto de conjunto de análise de comunicações sendo com 

um instrumentos, mas com várias maneiras de identificar as diversas falas (BARDIN, 2016).

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados

ID Sexo Idade Instituição

P1 M 24 Pública e 
privada

P2 M 30 Privada

P3 F 29 Pública e 
privada

P4 F 33 Privada

P5 M 36 Público  e 
Privada

P6 M 26 Público

P7 M 60 Público

P8 F 42 Público

P9 M 52 Público  e 
Privada

P10 F 41 Público

P11 M 36 Público

P12 F 39 Público

P13 F 54 Público

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

são docentes dos cursos de administração que antes da pandemia estavam em modalidade 

presencial, hoje estão em aulas remotas. 

Os dados foram analisados a partir de técnicas de análise de conteúdo, metodologia 

que perpassa por 3 fases sendo 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, fases esta que dizem respeito cronologicamente a 

tratamento dos dados sendo um conjunto de conjunto de análise de comunicações sendo com 

rias maneiras de identificar as diversas falas (BARDIN, 2016).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Perfil dos entrevistados 

Instituição Cidade que 
atua 

Atuação 
(anos) 

Formação 

Pública e 
privada 

Piripiri 0,5 Especialista

Privada Teresina 5  Especialista

Pública e 
privada 

Teresina 5  Especialista

Privada Teresina 5  Mestre e 
doutoranda 

Público  e 
Privada 

Campo 
maior 

7  Mestrando 

Público Floriano 2 Doutor 

Público Parnaíba 28  Mestre 

Público Parnaíba 6  Mestre 

Público  e 
Privada 

Teresina 22  Mestre 

Público Floriano 2  Mestre e doutoranda

Público Campo 
Maior 

7  Mestre 

Público Teresina 1  Mestre e doutoranda

Público Floriano 7  Doutora 

são docentes dos cursos de administração que antes da pandemia estavam em modalidade 

Os dados foram analisados a partir de técnicas de análise de conteúdo, metodologia 

lise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, fases esta que dizem respeito cronologicamente a 

tratamento dos dados sendo um conjunto de conjunto de análise de comunicações sendo com 

rias maneiras de identificar as diversas falas (BARDIN, 2016). 

 

Especialista 

Especialista 

Especialista 

 

 

Mestre e doutoranda 

Mestre e doutoranda 



 

A Tabela 1 apresenta 

expostos em 6 do sexo feminino e 7 do sexo masculino atuando em ramos privados e públicos, 

com faixa etária de 24 a 60 anos, divididos entres as cidades de Teresina, Floriano, Campo 

maior, Piripiri, e Parnaíba. Os entrevistados detém formações desde especialista a doutores, 

estes fazem parte da classe de docentes atuantes em instituições, em sua maioria pública como 

docentes nos cursos de bacharelado em administração com 

docência. 

As categorias dispostas tratam de recortes de fala de

e  sentimentos de prazer e sofrimento

 

PRAZER  

Na categoria prazer foram identificados expressões de sentimentos nas falas dos 

entrevistados alusivas à categoria indicada, uma delas 

A gente fica satisfeito quando tem um reconhecimento dos alunos , um exemplo 
quando aluno elogia aula, apesar de não gosta da disciplina mas elogia a aula 
(Trecho da entrevista 
Minha função me gera muito prazer sim a minha função me torna satisfeito e é o 
meu ponto forte o que me faz querer ser alguém melhor querer evoluir querer ver 
meus alunos evoluírem formados ao final do curso querer ver eles até mesmo como 
concorrente
P6).   
Tenho um feedback muito bom dos alunos, eles gostam das minhas aulas o feedback 
vem em notas (Trecho da entrevista 
A docência necessariamente exige o “gosto e satisfação”
profissão,principalmente no ambiente público. (Trecho da entrevista 

Neste sentido, a satisfação é categorizada pelos entrevistados como uma forma de 

prazer ao colocar que mesmo os docentes não tendo afinidade com a disciplina  acabam assim 

por elogiar a aula ministrada, por darem respostas positivas às dinâmicas de aula, ação está 

ainda citada como forma de mensurar o prazer pelos rendimentos dos alunos, como colocado 

pelo entrevistado P10.  

A satisfação mostra-se como ponto chave no sentimento

reflexão de bem estar, ou seja, daquilo que é esperado, desejado na rotina docente, ainda qu

reivindique um maior esforço 

Outro sentimento apresentado é o de 

Reconhecimento eu sinto bem mais por parte dos alunos inclusive eles publicam isso 
nas redes sociais e agora nesse período de pandemia que nosso contato ficou 
totalmente a distância (Trecho da entrevista 

 

 o perfil dos entrevistados com a participação de 13 docentes 

expostos em 6 do sexo feminino e 7 do sexo masculino atuando em ramos privados e públicos, 

com faixa etária de 24 a 60 anos, divididos entres as cidades de Teresina, Floriano, Campo 

iri, e Parnaíba. Os entrevistados detém formações desde especialista a doutores, 

estes fazem parte da classe de docentes atuantes em instituições, em sua maioria pública como 

charelado em administração com 0,5 a 28 anos de atuação 

as tratam de recortes de fala de entrevistados que remetem

sofrimento. 

Na categoria prazer foram identificados expressões de sentimentos nas falas dos 

categoria indicada, uma delas é expressa como satisfação

A gente fica satisfeito quando tem um reconhecimento dos alunos , um exemplo 
quando aluno elogia aula, apesar de não gosta da disciplina mas elogia a aula 
(Trecho da entrevista - P1). 
Minha função me gera muito prazer sim a minha função me torna satisfeito e é o 
meu ponto forte o que me faz querer ser alguém melhor querer evoluir querer ver 
meus alunos evoluírem formados ao final do curso querer ver eles até mesmo como 
concorrentes no mercado mas me renova a cada dia a cada (Trecho da entrevista 

Tenho um feedback muito bom dos alunos, eles gostam das minhas aulas o feedback 
vem em notas (Trecho da entrevista - P10).   
A docência necessariamente exige o “gosto e satisfação”
profissão,principalmente no ambiente público. (Trecho da entrevista 

Neste sentido, a satisfação é categorizada pelos entrevistados como uma forma de 

prazer ao colocar que mesmo os docentes não tendo afinidade com a disciplina  acabam assim 

elogiar a aula ministrada, por darem respostas positivas às dinâmicas de aula, ação está 

ainda citada como forma de mensurar o prazer pelos rendimentos dos alunos, como colocado 

se como ponto chave no sentimento de prazer visto que traz uma 

reflexão de bem estar, ou seja, daquilo que é esperado, desejado na rotina docente, ainda qu

 e esperado como resultado do gosto pela profissão.

Outro sentimento apresentado é o de reconhecimento 

Reconhecimento eu sinto bem mais por parte dos alunos inclusive eles publicam isso 
nas redes sociais e agora nesse período de pandemia que nosso contato ficou 
totalmente a distância (Trecho da entrevista - P3).  

o perfil dos entrevistados com a participação de 13 docentes 

expostos em 6 do sexo feminino e 7 do sexo masculino atuando em ramos privados e públicos, 

com faixa etária de 24 a 60 anos, divididos entres as cidades de Teresina, Floriano, Campo 

iri, e Parnaíba. Os entrevistados detém formações desde especialista a doutores, 

estes fazem parte da classe de docentes atuantes em instituições, em sua maioria pública como 

28 anos de atuação na 

entrevistados que remetem ações 

Na categoria prazer foram identificados expressões de sentimentos nas falas dos 

satisfação. 

A gente fica satisfeito quando tem um reconhecimento dos alunos , um exemplo 
quando aluno elogia aula, apesar de não gosta da disciplina mas elogia a aula 

Minha função me gera muito prazer sim a minha função me torna satisfeito e é o 
meu ponto forte o que me faz querer ser alguém melhor querer evoluir querer ver 
meus alunos evoluírem formados ao final do curso querer ver eles até mesmo como 

s no mercado mas me renova a cada dia a cada (Trecho da entrevista - 

Tenho um feedback muito bom dos alunos, eles gostam das minhas aulas o feedback 

A docência necessariamente exige o “gosto e satisfação” pela 
profissão,principalmente no ambiente público. (Trecho da entrevista - P7) 

Neste sentido, a satisfação é categorizada pelos entrevistados como uma forma de 

prazer ao colocar que mesmo os docentes não tendo afinidade com a disciplina  acabam assim 

elogiar a aula ministrada, por darem respostas positivas às dinâmicas de aula, ação está 

ainda citada como forma de mensurar o prazer pelos rendimentos dos alunos, como colocado 

de prazer visto que traz uma 

reflexão de bem estar, ou seja, daquilo que é esperado, desejado na rotina docente, ainda que 

e esperado como resultado do gosto pela profissão. 

Reconhecimento eu sinto bem mais por parte dos alunos inclusive eles publicam isso 
nas redes sociais e agora nesse período de pandemia que nosso contato ficou 



 

Eu percebo o reconhecimento dos alunos e ele
embora eles digam que eu passo muitas atividades pra eles também acho que sou 
reconhecida pelos colegas (Trecho da entrevista 

Esse sentimento de averiguação, ou 

valorização do trabalho docente, e do próprio reconhecimento das obrigações de ambas as 

partes, assim como colocado que mesmo com o distanciamento social em virtude do 

isolamento, durante a pandemia, o reconheci

pelos docentes por parte dos alun

reconhecimento é exposto principalmente na liberdade de fala, e na participação em tomar 

decisões (ANTLOGA et al., 2012).

Outro sentimento em destaque

Sinto nos alunos também um sentimento de gratidão sinto nos alunos um sentimento 
de respeito de cordialidade e de admiração por eu manter essa minha característica 
(Trecho da entrevista 
Eu me sinto realizada 
sala ministrando aula transmitindo conhecimento e aprendendo também porque o 
professor aprende constantemente também me sinto satisfeita e gosto muito do que 
eu faço.
Muito gratificante quando v
que você já passou em sala e eles respondem com o pensamento parecido com 
aquilo que você os ensinou então isso é gratificante demais (Trecho da entrevista 
P5). 
É algo muito gratificante porque a gente s
plataformas remotas que nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma 
então acho que estou passando o recado direitinho para meus alunos (Trecho da 
entrevista 

A gratidão, ou ato de ser grato por algo

evolução profissional, além do que gera um constante aprendizado aos docentes como 

destacado, o sentimento também vem acrescido de outros como a cordialidade e respeito, 

montando um cenário mais propício e desejado pelo

gratidão pode ser alcançada em vários âmbitos da vida, mediante o cenário vivenciado pelos 

entrevistados, faz-se necessário situar que este sentimento torna

dentro do contexto, em que classe do

adversidades e barreiras. 

A felicidade também aparece como sentimento de destaque.

Atuando na docência eu sou extremamente feliz com isso e eu falo isso aos meus 
alunos e isso respalde nos meus alunos e o carinho 
serve de feedba
Eu amo o que eu faço me sinto muito feliz  eu costumo dizer que quando eu entro na 
sala de aula meu dia se transforma porque eu gosto muito de estar em sala de aula 
então é muito 
conhecimento me faz muito bem (Trecho da entrevista 

 

Eu percebo o reconhecimento dos alunos e eles também elogiam meu trabalho 
embora eles digam que eu passo muitas atividades pra eles também acho que sou 
reconhecida pelos colegas (Trecho da entrevista - P12).  

Esse sentimento de averiguação, ou confissão, é percebido, por meio de elogios, 

valorização do trabalho docente, e do próprio reconhecimento das obrigações de ambas as 

partes, assim como colocado que mesmo com o distanciamento social em virtude do 

isolamento, durante a pandemia, o reconhecimento ainda prevalece, e é demonstrado e sentido 

pelos docentes por parte dos alunos e da gestão das instituições 

reconhecimento é exposto principalmente na liberdade de fala, e na participação em tomar 

decisões (ANTLOGA et al., 2012). 

ro sentimento em destaque é a gratidão. 

Sinto nos alunos também um sentimento de gratidão sinto nos alunos um sentimento 
de respeito de cordialidade e de admiração por eu manter essa minha característica 
(Trecho da entrevista - P2). 
Eu me sinto realizada sinto muito prazer em dar aulas é muito gratificante estar na 
sala ministrando aula transmitindo conhecimento e aprendendo também porque o 
professor aprende constantemente também me sinto satisfeita e gosto muito do que 
eu faço. 
Muito gratificante quando você indaga os alunos sobre um determinado conteúdo 
que você já passou em sala e eles respondem com o pensamento parecido com 
aquilo que você os ensinou então isso é gratificante demais (Trecho da entrevista 

É algo muito gratificante porque a gente sabe que por mais que seja difícil nessas 
plataformas remotas que nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma 
então acho que estou passando o recado direitinho para meus alunos (Trecho da 
entrevista - P6). 

A gratidão, ou ato de ser grato por algo é exposta como motivado na busca da 

evolução profissional, além do que gera um constante aprendizado aos docentes como 

destacado, o sentimento também vem acrescido de outros como a cordialidade e respeito, 

montando um cenário mais propício e desejado pelos docentes, é importante destacar que 

gratidão pode ser alcançada em vários âmbitos da vida, mediante o cenário vivenciado pelos 

se necessário situar que este sentimento torna-se ainda mais importante 

dentro do contexto, em que classe docente manteve- se em atuação mesmo com as 

também aparece como sentimento de destaque. 

Atuando na docência eu sou extremamente feliz com isso e eu falo isso aos meus 
alunos e isso respalde nos meus alunos e o carinho deles é bem e
serve de feedback (Trecho da entrevista - P8). 
Eu amo o que eu faço me sinto muito feliz  eu costumo dizer que quando eu entro na 
sala de aula meu dia se transforma porque eu gosto muito de estar em sala de aula 
então é muito prazeroso e eu consigo sair da sala transformada estar ali passando 
conhecimento me faz muito bem (Trecho da entrevista - P13).

s também elogiam meu trabalho 
embora eles digam que eu passo muitas atividades pra eles também acho que sou 

confissão, é percebido, por meio de elogios, 

valorização do trabalho docente, e do próprio reconhecimento das obrigações de ambas as 

partes, assim como colocado que mesmo com o distanciamento social em virtude do 

mento ainda prevalece, e é demonstrado e sentido 

 que trabalham. O 

reconhecimento é exposto principalmente na liberdade de fala, e na participação em tomar 

Sinto nos alunos também um sentimento de gratidão sinto nos alunos um sentimento 
de respeito de cordialidade e de admiração por eu manter essa minha característica 

sinto muito prazer em dar aulas é muito gratificante estar na 
sala ministrando aula transmitindo conhecimento e aprendendo também porque o 
professor aprende constantemente também me sinto satisfeita e gosto muito do que 

ocê indaga os alunos sobre um determinado conteúdo 
que você já passou em sala e eles respondem com o pensamento parecido com 
aquilo que você os ensinou então isso é gratificante demais (Trecho da entrevista - 

abe que por mais que seja difícil nessas 
plataformas remotas que nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma 
então acho que estou passando o recado direitinho para meus alunos (Trecho da 

é exposta como motivado na busca da 

evolução profissional, além do que gera um constante aprendizado aos docentes como 

destacado, o sentimento também vem acrescido de outros como a cordialidade e respeito, 

s docentes, é importante destacar que 

gratidão pode ser alcançada em vários âmbitos da vida, mediante o cenário vivenciado pelos 

se ainda mais importante 

se em atuação mesmo com as 

Atuando na docência eu sou extremamente feliz com isso e eu falo isso aos meus 
deles é bem expressivo e isso 

Eu amo o que eu faço me sinto muito feliz  eu costumo dizer que quando eu entro na 
sala de aula meu dia se transforma porque eu gosto muito de estar em sala de aula 

prazeroso e eu consigo sair da sala transformada estar ali passando 
P13). 



 

A felicidade é considerada

tem o influencia em modificar o dia do docente, como destacado a felicidade acaba por 

transformar o cenário, deixando 

docente feliz é motivado a melhorar cada vez, a ser desenvolver, a inovar, a buscar mais 

fontes de conhecimento, a felicidade é tida como agente transformador.

O sentimento de valorização 

Essa valorização por ser ensino superior ter essa maturida
obrigação do aluno e obrigação do professor fora algumas exceções a gente costuma 
ser reconhecido sim (Trecho da entrevista 
Graças a Deus eu tenho um feedbeck muito bom dos alunos ele gostam das minhas 
aulas o feedbeck vem em
também eu sinto sim que sou valorizada pelos meus colegas porque estão sempre me 
incentivando trocando ideia e quando eu consigo avançar em algum sentido na 
minha carreira eles elogiam e aplaudem então eu
valorização (Trecho da entrevista 

O aumento do valor, ou melhoria em atributo a qualidade intrínsecas, torna

valorização de um objeto ou serviço, o destaque da valorização se por meio de outros 

sentimento como o reconhecimento já citado, como também uma forma de  incentivo ao 

avanço, é importante destacar que valorização pode proporcionar o prazer, assim como sua 

falta pode ocasionar os sofrimento. Respaldado por Martins e Honório (2014) que em seus 

estudos apontam que prazer vivenciado no ambiente de trabalho favorece a valorização do 

indivíduo ao exercer uma função e usar de suas expressões criativas e pessoais para sociedade.

Estudos de Mendes e Marrone 2010, apontam que para caracterização de prazer do 

trabalhador em suas vivências deve evidenciar sentimentos de reconhecimento, identificação, 

orgulho pela atividade em si, realização e liberdade entre outros, com finalidade de expressar 

sentimentos que remetem o prazer na relação de trabalho. Neste sentido os autores 

corroboram com o estudo visto que partilham de sentimentos como felicidade, gratidão, 

reconhecimento como os encontrados na pesquisa.

 

SOFRIMENTO 

 

Na categoria sofrimento, podemos perceber sua manifestação em diversas falas dos 

entrevistados, relatando, ações, cenários, situações que remota, sentimentos de sofrimento em 

suas rotinas. A primeira amostra que temos são as 

como forma de sofrimento 

 

considerada respalda por expressões de carinho, feedbacks, assim como 

tem o influencia em modificar o dia do docente, como destacado a felicidade acaba por 

transformar o cenário, deixando - o mais prazeroso, mais alegre e dinâmico. Neste sentido o 

ivado a melhorar cada vez, a ser desenvolver, a inovar, a buscar mais 

fontes de conhecimento, a felicidade é tida como agente transformador. 

valorização também é posto em evidência 

Essa valorização por ser ensino superior ter essa maturidade de reconhecer o que é 
obrigação do aluno e obrigação do professor fora algumas exceções a gente costuma 
ser reconhecido sim (Trecho da entrevista - P5) 
Graças a Deus eu tenho um feedbeck muito bom dos alunos ele gostam das minhas 
aulas o feedbeck vem em notas também eles costumam ter um bom desempenho e 
também eu sinto sim que sou valorizada pelos meus colegas porque estão sempre me 
incentivando trocando ideia e quando eu consigo avançar em algum sentido na 
minha carreira eles elogiam e aplaudem então eu vejo sim que existe essa 
valorização (Trecho da entrevista - P10) 

O aumento do valor, ou melhoria em atributo a qualidade intrínsecas, torna

valorização de um objeto ou serviço, o destaque da valorização se por meio de outros 

hecimento já citado, como também uma forma de  incentivo ao 

avanço, é importante destacar que valorização pode proporcionar o prazer, assim como sua 

falta pode ocasionar os sofrimento. Respaldado por Martins e Honório (2014) que em seus 

prazer vivenciado no ambiente de trabalho favorece a valorização do 

indivíduo ao exercer uma função e usar de suas expressões criativas e pessoais para sociedade.

Estudos de Mendes e Marrone 2010, apontam que para caracterização de prazer do 

m suas vivências deve evidenciar sentimentos de reconhecimento, identificação, 

orgulho pela atividade em si, realização e liberdade entre outros, com finalidade de expressar 

sentimentos que remetem o prazer na relação de trabalho. Neste sentido os autores 

corroboram com o estudo visto que partilham de sentimentos como felicidade, gratidão, 

reconhecimento como os encontrados na pesquisa. 

Na categoria sofrimento, podemos perceber sua manifestação em diversas falas dos 

ões, cenários, situações que remota, sentimentos de sofrimento em 

suas rotinas. A primeira amostra que temos são as dificuldades ou barreiras 

respalda por expressões de carinho, feedbacks, assim como 

tem o influencia em modificar o dia do docente, como destacado a felicidade acaba por 

o mais prazeroso, mais alegre e dinâmico. Neste sentido o 

ivado a melhorar cada vez, a ser desenvolver, a inovar, a buscar mais 

de de reconhecer o que é 
obrigação do aluno e obrigação do professor fora algumas exceções a gente costuma 

Graças a Deus eu tenho um feedbeck muito bom dos alunos ele gostam das minhas 
notas também eles costumam ter um bom desempenho e 

também eu sinto sim que sou valorizada pelos meus colegas porque estão sempre me 
incentivando trocando ideia e quando eu consigo avançar em algum sentido na 

vejo sim que existe essa 

O aumento do valor, ou melhoria em atributo a qualidade intrínsecas, torna-se a 

valorização de um objeto ou serviço, o destaque da valorização se por meio de outros 

hecimento já citado, como também uma forma de  incentivo ao 

avanço, é importante destacar que valorização pode proporcionar o prazer, assim como sua 

falta pode ocasionar os sofrimento. Respaldado por Martins e Honório (2014) que em seus 

prazer vivenciado no ambiente de trabalho favorece a valorização do 

indivíduo ao exercer uma função e usar de suas expressões criativas e pessoais para sociedade. 

Estudos de Mendes e Marrone 2010, apontam que para caracterização de prazer do 

m suas vivências deve evidenciar sentimentos de reconhecimento, identificação, 

orgulho pela atividade em si, realização e liberdade entre outros, com finalidade de expressar 

sentimentos que remetem o prazer na relação de trabalho. Neste sentido os autores 

corroboram com o estudo visto que partilham de sentimentos como felicidade, gratidão, 

Na categoria sofrimento, podemos perceber sua manifestação em diversas falas dos 

ões, cenários, situações que remota, sentimentos de sofrimento em 

dificuldades ou barreiras apresentadas 



 

Dificuldade em questão  de  tempo, por que  ainda não a gente precisa prep
coisas do que no presencial, esta dificuldades ainda dá um pouquinho de trabalho 
(Trecho da entrevista 
Certa dificuldade pela própria ferramenta adotada pela universidade  porque eu não 
dominava nunca tinha trabalhado que foi toda aquela plataforma do google forms 
(Trecho da entrevista 
A gente não tem um horário fixo pra trabalhar é diferente do presencial então a gente 
acaba que aumentando a quantidade de horas que a gente se dedica que trabalha por 
isso a gente se desgasta um pouco mais (Trecho da entrevista 

As dificuldades remontam ações, situações, ou cenários que fazem com que o

não atinja o estado de bem estar, ou que ultrapassem suas formas de resolução de determinada 

situação, o tempo é colocado com sentido pejorativo por conta da demanda de atividades e do 

pouco tempo para sua realização, tendo como referência das sem

durante a pandemia as aulas remotas passaram a demandar do docente, outras ações, 

diferentes da modalidade presencial, como  gravação de aulas, atendimentos fora do horário 

de aula, manuseios de plataformas de áudio, vídeo,  e 

O recorte traz também dificuldade por parte dos discentes, visto que  nesta brusca 

troca da modalidade presencial ao remoto, muitos não estavam e nem tinha condições

aderir a modalidade com rapidez, seja com uma boa conexão de internet ou aparelhos de 

transmissão como telefones ou notebooks, além do que muitos já eram desprovidas de 

técnicas de manusear  determinada tecnologia. Neste sentido é importante evidenciar

uma das dificuldades é de ter atenção dos discentes na modalidade online, posto em questão a 

interação em aulas remotas visto que todos se encontram em suas residências.

É apontado também entre as falas, sentimentos e ações de 

Desgaste de ficar frente a tela de perder um pouco essa interação mais próxima com 
as pessoas porque como a gente não está mais no presencial, é estresse enxaqueca 
mais por conta da quantidade de horas em frente a tela do computador preparando 
atividade (Trecho da entrevista 
É muito bom agora o nível de saúde eu confesso que as aulas remotas não tá 
ajudando é mais desgastante é mais estressante porque exige mais principalmente a 
aula gravada eu sinto que afeta a minha saúde. A questão de est
sentado não faz bem pra coluna  (Trecho da entrevista 
Tenho problema na coluna tenho um cisto na coluna tenho bursite no ombro 
esquerdo e é eu não posso ministrar aulas com um determinado tipo de calça
(Trecho da entrevista 

O desgaste na saúde física

os  docentes já mantinham patologias de fala em explanação de aulas, ou posição de ficar de 

pé por extensivas horas. Em virtude da pandemia a sala de aula se tornou virtual, o 

ao docente a dispor de horas sentado numa cadeira muita

possibilitando o desenvolvimento de revés a coluna por questões de posição.

 

Dificuldade em questão  de  tempo, por que  ainda não a gente precisa prep
coisas do que no presencial, esta dificuldades ainda dá um pouquinho de trabalho 
(Trecho da entrevista - P1) 
Certa dificuldade pela própria ferramenta adotada pela universidade  porque eu não 
dominava nunca tinha trabalhado que foi toda aquela plataforma do google forms 

echo da entrevista - P3) 
A gente não tem um horário fixo pra trabalhar é diferente do presencial então a gente 
acaba que aumentando a quantidade de horas que a gente se dedica que trabalha por 
isso a gente se desgasta um pouco mais (Trecho da entrevista 

As dificuldades remontam ações, situações, ou cenários que fazem com que o

não atinja o estado de bem estar, ou que ultrapassem suas formas de resolução de determinada 

situação, o tempo é colocado com sentido pejorativo por conta da demanda de atividades e do 

pouco tempo para sua realização, tendo como referência das semanas. Salientando que 

durante a pandemia as aulas remotas passaram a demandar do docente, outras ações, 

diferentes da modalidade presencial, como  gravação de aulas, atendimentos fora do horário 

de aula, manuseios de plataformas de áudio, vídeo,  e Streaming entre outros.

O recorte traz também dificuldade por parte dos discentes, visto que  nesta brusca 

troca da modalidade presencial ao remoto, muitos não estavam e nem tinha condições

aderir a modalidade com rapidez, seja com uma boa conexão de internet ou aparelhos de 

transmissão como telefones ou notebooks, além do que muitos já eram desprovidas de 

técnicas de manusear  determinada tecnologia. Neste sentido é importante evidenciar

ter atenção dos discentes na modalidade online, posto em questão a 

interação em aulas remotas visto que todos se encontram em suas residências.

É apontado também entre as falas, sentimentos e ações de desgaste na saúde

Desgaste de ficar frente a tela de perder um pouco essa interação mais próxima com 
as pessoas porque como a gente não está mais no presencial, é estresse enxaqueca 
mais por conta da quantidade de horas em frente a tela do computador preparando 

vidade (Trecho da entrevista - P4). 
É muito bom agora o nível de saúde eu confesso que as aulas remotas não tá 
ajudando é mais desgastante é mais estressante porque exige mais principalmente a 
aula gravada eu sinto que afeta a minha saúde. A questão de est
sentado não faz bem pra coluna  (Trecho da entrevista 
Tenho problema na coluna tenho um cisto na coluna tenho bursite no ombro 
esquerdo e é eu não posso ministrar aulas com um determinado tipo de calça
(Trecho da entrevista - P8)  

O desgaste na saúde física é evidenciado em muitas falas, visto que antes d

os  docentes já mantinham patologias de fala em explanação de aulas, ou posição de ficar de 

pé por extensivas horas. Em virtude da pandemia a sala de aula se tornou virtual, o 

horas sentado numa cadeira muitas vezes não 

possibilitando o desenvolvimento de revés a coluna por questões de posição.

Dificuldade em questão  de  tempo, por que  ainda não a gente precisa preparar mais 
coisas do que no presencial, esta dificuldades ainda dá um pouquinho de trabalho 

Certa dificuldade pela própria ferramenta adotada pela universidade  porque eu não 
dominava nunca tinha trabalhado que foi toda aquela plataforma do google forms 

A gente não tem um horário fixo pra trabalhar é diferente do presencial então a gente 
acaba que aumentando a quantidade de horas que a gente se dedica que trabalha por 
isso a gente se desgasta um pouco mais (Trecho da entrevista - P4) 

As dificuldades remontam ações, situações, ou cenários que fazem com que o docente 

não atinja o estado de bem estar, ou que ultrapassem suas formas de resolução de determinada 

situação, o tempo é colocado com sentido pejorativo por conta da demanda de atividades e do 

anas. Salientando que 

durante a pandemia as aulas remotas passaram a demandar do docente, outras ações, 

diferentes da modalidade presencial, como  gravação de aulas, atendimentos fora do horário 

entre outros. 

O recorte traz também dificuldade por parte dos discentes, visto que  nesta brusca 

troca da modalidade presencial ao remoto, muitos não estavam e nem tinha condições de 

aderir a modalidade com rapidez, seja com uma boa conexão de internet ou aparelhos de 

transmissão como telefones ou notebooks, além do que muitos já eram desprovidas de 

técnicas de manusear  determinada tecnologia. Neste sentido é importante evidenciar, que 

ter atenção dos discentes na modalidade online, posto em questão a 

interação em aulas remotas visto que todos se encontram em suas residências. 

desgaste na saúde física  

Desgaste de ficar frente a tela de perder um pouco essa interação mais próxima com 
as pessoas porque como a gente não está mais no presencial, é estresse enxaqueca 
mais por conta da quantidade de horas em frente a tela do computador preparando 

É muito bom agora o nível de saúde eu confesso que as aulas remotas não tá 
ajudando é mais desgastante é mais estressante porque exige mais principalmente a 
aula gravada eu sinto que afeta a minha saúde. A questão de estar muito tempo 
sentado não faz bem pra coluna  (Trecho da entrevista - P5). 
Tenho problema na coluna tenho um cisto na coluna tenho bursite no ombro 
esquerdo e é eu não posso ministrar aulas com um determinado tipo de calçado 

é evidenciado em muitas falas, visto que antes da pandemia 

os  docentes já mantinham patologias de fala em explanação de aulas, ou posição de ficar de 

pé por extensivas horas. Em virtude da pandemia a sala de aula se tornou virtual, o que leva 

es não ergométrica, 

possibilitando o desenvolvimento de revés a coluna por questões de posição. 



 

Neste sentido, o sofrimento é expresso por dores físicas, exposições de voz excessiva, 

a rotina de movimentos repetitivos, o estresse ocasionado pela várias gra

levando em consideração que necessita de outras formatações para env

necessário que para uma boa gravação ou explanação de aula o docente esteja exposto a 

intensas horas frente a telas de computadores  e aparelhos eletrôn

azul que são prejudiciais à retina.

O recorte destaca também sentimentos e ações de 

emocional 

Sem dúvidas tanto psicológico como fisicamente porque a questão do cansaço 
desgasta muito a questão da tela t
da entrevista 
Um desconforto emocional por causa da pandemia isso de certa forma acaba 
aumenta a ansiedade é muito difícil você encontrar um docente que ministra aula 
que não tenha algum tipo de ans
Hoje eu tenho ansiedade à docência lhe traz um pouco de ansiedade também acho 
que se aplica a outros hábitos de vida pessoal como traumas (Trecho da entrevista 
P11) 
acho que ele é um trabalho que exige muito da pessoa 
porque existe o envolvimento emocional acho que é desgastante por conta desse 
lado emocional e da responsabilidade social (Trecho da entrevista 
Então o desgaste mental é forte não chega a ser desgastante mas é extenuante 
(Trecho da entrevista 

O desgaste se reflete, quando se exceder o prazer ou seja quando se ultrapassa o estado 

de bem estar, indo de encontro a sentimentos de sofrimento como estresse, pela ininterruptas 

vezes de fazer algo, considerado como erro, c

saem com ruídos, e sonoridades indesejadas,  assim como a ansiedade, ou seja, sentimento de 

preocupação, nervosismo e medo, quando o planejado sai do controle, podendo ser prejudicial, 

visto que o cenário atual ja é propício ao desenvolvimento de sentimentos como este no 

indivíduo. O envolvimento emocional com a profissão, influencia diretamente em sentimentos 

de sofrimento, visto que  a responsabilidade social para com a atividades docentes expandir

de outras formas, não resumindo somente a explanar aulas e atividades em classe, mais sim 

um acompanhamento virtual de cada discente, e por muitas vezes considerar sentimentos  que 

assolam os próprios, evitando assim  perder a interação com discentes mediante o cen

atual. Corroborando com os sentimentos expostos pelos entrevistados Mendes e Marrone 

2010, indicam que o sofrimento podem ser identificados como os sentimentos de medo, 

insatisfação, insegurança, frustração, inquietação, angústia, agressividade, sem m

 

o sofrimento é expresso por dores físicas, exposições de voz excessiva, 

a rotina de movimentos repetitivos, o estresse ocasionado pela várias gra

levando em consideração que necessita de outras formatações para enviar aos discentes. É 

que para uma boa gravação ou explanação de aula o docente esteja exposto a 

intensas horas frente a telas de computadores  e aparelhos eletrônicos propagadores de luz 

azul que são prejudiciais à retina. 

O recorte destaca também sentimentos e ações de desgaste na saúde

Sem dúvidas tanto psicológico como fisicamente porque a questão do cansaço 
desgasta muito a questão da tela todos dia isso afeta muito a visão a cabeça (Trecho 
da entrevista - P5). 
Um desconforto emocional por causa da pandemia isso de certa forma acaba 
aumenta a ansiedade é muito difícil você encontrar um docente que ministra aula 
que não tenha algum tipo de ansiedade (Trecho da entrevista 
Hoje eu tenho ansiedade à docência lhe traz um pouco de ansiedade também acho 
que se aplica a outros hábitos de vida pessoal como traumas (Trecho da entrevista 

acho que ele é um trabalho que exige muito da pessoa que leva à docência a sério 
porque existe o envolvimento emocional acho que é desgastante por conta desse 
lado emocional e da responsabilidade social (Trecho da entrevista 
Então o desgaste mental é forte não chega a ser desgastante mas é extenuante 
(Trecho da entrevista - P13) 

O desgaste se reflete, quando se exceder o prazer ou seja quando se ultrapassa o estado 

de bem estar, indo de encontro a sentimentos de sofrimento como estresse, pela ininterruptas 

vezes de fazer algo, considerado como erro, como por exemplo as gravação de aulas, quando 

saem com ruídos, e sonoridades indesejadas,  assim como a ansiedade, ou seja, sentimento de 

preocupação, nervosismo e medo, quando o planejado sai do controle, podendo ser prejudicial, 

ja é propício ao desenvolvimento de sentimentos como este no 

O envolvimento emocional com a profissão, influencia diretamente em sentimentos 

de sofrimento, visto que  a responsabilidade social para com a atividades docentes expandir

formas, não resumindo somente a explanar aulas e atividades em classe, mais sim 

um acompanhamento virtual de cada discente, e por muitas vezes considerar sentimentos  que 

assolam os próprios, evitando assim  perder a interação com discentes mediante o cen

Corroborando com os sentimentos expostos pelos entrevistados Mendes e Marrone 

2010, indicam que o sofrimento podem ser identificados como os sentimentos de medo, 

insatisfação, insegurança, frustração, inquietação, angústia, agressividade, sem m

o sofrimento é expresso por dores físicas, exposições de voz excessiva, 

a rotina de movimentos repetitivos, o estresse ocasionado pela várias gravações de aula 

iar aos discentes. É 

que para uma boa gravação ou explanação de aula o docente esteja exposto a 

icos propagadores de luz 

desgaste na saúde mental e 

Sem dúvidas tanto psicológico como fisicamente porque a questão do cansaço 
odos dia isso afeta muito a visão a cabeça (Trecho 

Um desconforto emocional por causa da pandemia isso de certa forma acaba 
aumenta a ansiedade é muito difícil você encontrar um docente que ministra aula 

iedade (Trecho da entrevista - P6). 
Hoje eu tenho ansiedade à docência lhe traz um pouco de ansiedade também acho 
que se aplica a outros hábitos de vida pessoal como traumas (Trecho da entrevista - 

que leva à docência a sério 
porque existe o envolvimento emocional acho que é desgastante por conta desse 
lado emocional e da responsabilidade social (Trecho da entrevista - P12) 
Então o desgaste mental é forte não chega a ser desgastante mas é extenuante 

O desgaste se reflete, quando se exceder o prazer ou seja quando se ultrapassa o estado 

de bem estar, indo de encontro a sentimentos de sofrimento como estresse, pela ininterruptas 

omo por exemplo as gravação de aulas, quando 

saem com ruídos, e sonoridades indesejadas,  assim como a ansiedade, ou seja, sentimento de 

preocupação, nervosismo e medo, quando o planejado sai do controle, podendo ser prejudicial, 

ja é propício ao desenvolvimento de sentimentos como este no 

O envolvimento emocional com a profissão, influencia diretamente em sentimentos 

de sofrimento, visto que  a responsabilidade social para com a atividades docentes expandir-se 

formas, não resumindo somente a explanar aulas e atividades em classe, mais sim 

um acompanhamento virtual de cada discente, e por muitas vezes considerar sentimentos  que 

assolam os próprios, evitando assim  perder a interação com discentes mediante o cenário 

Corroborando com os sentimentos expostos pelos entrevistados Mendes e Marrone 

2010, indicam que o sofrimento podem ser identificados como os sentimentos de medo, 

insatisfação, insegurança, frustração, inquietação, angústia, agressividade, sem motivação 



 

para mudança, desgaste, desestímulo, desânimo, desgaste físico ou emocional, desvalorização, 

vivenciados pelo trabalhador no trabalho.

 

CONCLUSÃO 

Com relação ao objetivo da pesqui

sentimentos de prazer e sofrimento. C

da pesquisa expressam o reconhecimento, a satisfação, a felicidade, a valorização, a gratidão, 

já no que tange os sentimentos de sofrimentos expressam a dificuldade ou barreiras como a 

alta demanda de atividades, dificuldades com a tecnologia, a carga horária não definida, o 

desgaste emocional e físico ocasiona

O estudo evidenciou como durante a pandemia houve uma remodelação nas atividades 

docentes, e seu impacto na vida dos atores atuantes, é importante destacar em aulas 

presenciais, a rotina do docente já 

assumir mais funções, que em muitos acarretaram em sentimentos de 

ansiedade, estresse, mostrando

devemos destacar o reconhecimento, a gratidão, a felicidade como sentimentos de prazer 

expressados pelos docentes que 

e sua profissão. 

No tocante a relevância da temática, é necessário apontar, que percorre todo processo 

de trabalho culminando nos desejos anseios do indivíduo nesta relação, que por muitas vezes 

se frustra com situações de sofrime

maior capacidade de preservar a vida. Este estudo, é indicado a pesquisadores da área, como 

também sua abrangência rumo a novas pesquisas, pode orientada a quais sentimentos 

provocam mais desvalorizaçã

público ou privado. 

Conclui- se que o objetivo foi alcançado, e em contribuição para a temática o estudo, 

socialmente retrata que o cenário já é propício a realização de sentimentos de sofrimento, 

tendo em vista que o sofrimento, assim como prazer impactam diretamente no 

comportamento do indivíduo, mas também destaca a relevância do planejamento, da 

organização do diálogo entre os participantes atuantes no sistema e principalmente do cuidado 

consigo mesmo, nesta época de pandemia que tem assolado o mundo. 

 

para mudança, desgaste, desestímulo, desânimo, desgaste físico ou emocional, desvalorização, 

vivenciados pelo trabalhador no trabalho. 

Com relação ao objetivo da pesquisa, é possível afirmar que trabalho intersecciona 

imentos de prazer e sofrimento. Constatou-se que, em relação ao prazer

da pesquisa expressam o reconhecimento, a satisfação, a felicidade, a valorização, a gratidão, 

sentimentos de sofrimentos expressam a dificuldade ou barreiras como a 

alta demanda de atividades, dificuldades com a tecnologia, a carga horária não definida, o 

desgaste emocional e físico ocasionando estresse, ansiedade,cansaço. 

O estudo evidenciou como durante a pandemia houve uma remodelação nas atividades 

u impacto na vida dos atores atuantes, é importante destacar em aulas 

nciais, a rotina do docente já era considerada extensiva e, com a pandemia

assumir mais funções, que em muitos acarretaram em sentimentos de 

ansiedade, estresse, mostrando-se tanto no lado físico como emocional. Por outro lado, 

devemos destacar o reconhecimento, a gratidão, a felicidade como sentimentos de prazer 

expressados pelos docentes que propiciaram aos mesmos está em estado de bem estar consigo  

No tocante a relevância da temática, é necessário apontar, que percorre todo processo 

de trabalho culminando nos desejos anseios do indivíduo nesta relação, que por muitas vezes 

se frustra com situações de sofrimento, como também em situações emocionais de prazer tem 

maior capacidade de preservar a vida. Este estudo, é indicado a pesquisadores da área, como 

também sua abrangência rumo a novas pesquisas, pode orientada a quais sentimentos 

provocam mais desvalorização da vida, ou se o mesmo atinge  em maior impacto o setor 

se que o objetivo foi alcançado, e em contribuição para a temática o estudo, 

socialmente retrata que o cenário já é propício a realização de sentimentos de sofrimento, 

endo em vista que o sofrimento, assim como prazer impactam diretamente no 

comportamento do indivíduo, mas também destaca a relevância do planejamento, da 

organização do diálogo entre os participantes atuantes no sistema e principalmente do cuidado 

mesmo, nesta época de pandemia que tem assolado o mundo.  

para mudança, desgaste, desestímulo, desânimo, desgaste físico ou emocional, desvalorização, 

sa, é possível afirmar que trabalho intersecciona 

em relação ao prazer, os participantes 

da pesquisa expressam o reconhecimento, a satisfação, a felicidade, a valorização, a gratidão, 

sentimentos de sofrimentos expressam a dificuldade ou barreiras como a 

alta demanda de atividades, dificuldades com a tecnologia, a carga horária não definida, o 

O estudo evidenciou como durante a pandemia houve uma remodelação nas atividades 

u impacto na vida dos atores atuantes, é importante destacar em aulas 

, com a pandemia, o docente 

assumir mais funções, que em muitos acarretaram em sentimentos de sofrimento, como 

se tanto no lado físico como emocional. Por outro lado, 

devemos destacar o reconhecimento, a gratidão, a felicidade como sentimentos de prazer 

ado de bem estar consigo  

No tocante a relevância da temática, é necessário apontar, que percorre todo processo 

de trabalho culminando nos desejos anseios do indivíduo nesta relação, que por muitas vezes 

nto, como também em situações emocionais de prazer tem 

maior capacidade de preservar a vida. Este estudo, é indicado a pesquisadores da área, como 

também sua abrangência rumo a novas pesquisas, pode orientada a quais sentimentos 

o da vida, ou se o mesmo atinge  em maior impacto o setor 

se que o objetivo foi alcançado, e em contribuição para a temática o estudo, 

socialmente retrata que o cenário já é propício a realização de sentimentos de sofrimento, 

endo em vista que o sofrimento, assim como prazer impactam diretamente no 

comportamento do indivíduo, mas também destaca a relevância do planejamento, da 

organização do diálogo entre os participantes atuantes no sistema e principalmente do cuidado 
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